
 6 – sexTa-feira, 02 de dezembro de 2016 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiriTÉ-mG  

 PA 190/2016 PE 060/2016 - Homologo o certame as licitantesDistri-
buidora JHF Ltda.-ME nos itens 02 e 04; Ítaca Eireli-ME no item 03; 
e Vitanet – Comercial Eireli-ME no item 01. Nádia Conceição M. L. 
Pinheiro – Secretária Municipal de Saúde. PA 190/2016 PE 060/2016 
Contrato nº 124/2016: (FMS de Ibirité e Distribuidora JHF Ltda.-ME); 
Obj: aquisição de aspirador de pó e água e deionizador de água; 
Valor: R$ 4.600,00; Vigência: 12 meses; DOF 1242. PA 190/2016 PE 
060/2016 Contrato nº 125/2016: (Fms de Ibirité e Ítaca Eireli-mE); 
Obj: aquisição de condicionador de ar; Valor: r$ 2 .897,00; Vigência: 
12 meses; DOF 1242. PA 190/2016 PE 060/2016 Contrato nº 126/2016: 
(Fms de Ibirité e Vitanet – Comercial Eireli-mE); Obj: aquisição de 
bebedouros; Valor: R$ 10.110,90; Vigência: 12 meses; DOF 1241.   

 3 cm -01 902913 - 1  
     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iGArAPÉ  

  – Cancelamentos Itens Pregão 075/16  
 PP 075/16 . PAC 111/16 . Os Itens 05; 06 e 07 foram cancelados devido 
o convênio 5569/2014 não ter sido renovado.  

 1 cm -01 902602 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNHAÚmA/mG   

 - Homologação de Concurso Público – Edital nº 01/2015 . O Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o Resultado Final do 
Concurso Público publicado no site - www .seapconcursos .com .br - em 
25/11/2016, através do Decreto nº 093/2016, de 25 de novembro de 
2016, para que produza os seus efeitos legais . INHAÚmA, 30/11/2016 . 
max Oliveira dos santos - Prefeito municipal .  

 2 cm -01 902731 - 1  
     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNimuTABA/mG -   

 PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 031/2016 - O município de Inimutaba, 
torna público a abertura do Processo Licitatório nº 752/2016 - Pregão 
Presencial nº 031/2016 - registro de Preços, do tipo menor preço por 
item, para futura e eventual a aquisição de cartuchos, fi tas e tonners e 
a contratação dos serviços de recarga e conserto de impressoras para 
as Secretarias Municipais deste Município. A abertura da licitação está 
marcada para o dia 22/12/2016, às 12:30hs . O Edital completo encon-
tra-se à disposição dos interessados junto ao Setor de Licitações ou pelo 
e-mail licitacaoinimutaba@yahoo.com.br. Rafael Dotti de Carvalho - 
Prefeito municipal de Inimutaba . 
  
  PrEFEITurA muNICIPAl DE INImuTABA/mG - PrEGÃO PrE-
sENCIAl Nº 032/2016 - O município de Inimutaba, torna público a 
abertura do Processo Licitatório nº 753/2016 - Pregão Presencial nº 
032/2016, do tipo menor preço global, para contratação de empresa 
especializada para locação de software de sistema integrado de gestão 
pública em diversas áreas da Administração Municipal. A abertura da 
licitação está marcada para o dia 22/12/2016, às 16:00hs. O Edital com-
pleto encontra-se à disposição dos interessados junto ao setor de lici-
tações ou pelo e-mail licitacaoinimutaba@yahoo.com.br. Rafael Dotti 
de Carvalho - Prefeito municipal de Inimutaba .  

 5 cm -01 902908 - 1  
     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAGuArA mG  

  Proc. Licitatório 92/2016 - Pregão Presencial 44/2016 –OBJETO: Con-
tratação de empresa para fabricação de móveis para o MUSA- Museu 
Sagarana do Município de Itaguara, mediante Convênio 0141/01/2013 
com FEC- Fundo Estadual da Cultura e solicitação da secretaria muni-
cipal de Cultura de Itaguara-MG. Os envelopes “Documentação” e 
“Proposta” deverão ser entregues à Rua Padre Gregório do Couto, 187 
– Centro – CEP: 35.488-000 – Itaguara / MG, até o dia 15.12.2016 
às 09:00 hs . Consulta Edital (www .itaguara .mg .gov .br) . Itaguara, 
01/12/2016 . Alisson Diego Batista moraes - Prefeito .    

 3 cm -01 902919 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTANHANDu/mG –  

 Aviso de licitação - Pregão Presencial 079/2016 – Objetivando a for-
necimento eventual e parcelado de materiais elétricos para construção, 
para consumo e manutenção das atividades das secretarias munici-
pais de Itanhandu, através do sistema de registro de preços . sessão dia 
22/12/2016, às 08h30min. Informações na Prefeitura. Praça Prefeito 
Amador Guedes, nº 165 . Tel 35 3361-2000 . Edital no site www .ita-
nhandu .mg .gov .br . marcos Alexandre de Carvalho – Pregoeiro .  

 2 cm -01 902701 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTANHANDu/mG –  

 Aviso de licitação - Pregão Presencial 078/2016 – Objetivando a forne-
cimento eventual e parcelado de madeiras e tintas para construção, para 
suprir as demandas das secretarias m . de Itanhandu, através do sistema 
de registro de preços .sessão dia 20/12/2016, às 08h30min . Informa-
ções na Prefeitura. Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165. Tel 35 3361-
2000 . Edital no site www .itanhandu .mg .gov .br . marcos Alexandre de 
Carvalho – Pregoeiro .  

 2 cm -01 902700 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTANHANDu/mG –  

 Aviso de licitação - Pregão Presencial 077/2016 – Objetivando a forne-
cimento eventual e parcelado de materiais básicos de construção, para 
suprir as demandas das secretarias m . de Itanhandu, através do sistema 
de registro de preços .sessão dia 16/12/2016, às 08h30min . Informa-
ções na Prefeitura. Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165. Tel 35 3361-
2000 . Edital no site www .itanhandu .mg .gov .br . marcos Alexandre de 
Carvalho – Pregoeiro .  

 2 cm -01 902696 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTATiAiuÇu - mG   
  Processo Licitatório nº 276/2016 - Pregão Presencial Nº 155/2016 – 
Não acudiram interessados . licitação declarada deserta . Pregoeira . 
  

  PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTATiAiuÇu - mG  
 Extrato do 7º termo aditivo ao Contrato nº 269/2014. Proc. Licitatório 
nº 161/2014. Concorrência nº 06/2014. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e 
Costeng-Costa Engenharia e Construções Ltda.-EPP. Fund. Legal: Art. 
57, §1º da lei 8 .666, de 21 de junho de 1993 e art . 57, II da lei 8 .666, de 
21 de junho de 1993 . Fica a vigência do contrato até 15/06/2017 e do 
prazo de execução até 15/06/2017 . Itatiaiuçu/mG .  

 3 cm -01 902915 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAiBA/mG  
 PrOCEssO Nº 072/2016, TOmADA DE PrEçO Nº 003/2016, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
19/12/2016 as 08:00 hrs, em sua sede na Avenida João Teixeira Filho, 
Nº 335, Bairro Centro Comunitário – Jaíba/MG. Licitação na modali-
dade de Tomada de Preço, do Tipo menor Preço Global, tendo como 
objeto a Contratação de empresa para as obras e serviços de Engenha-
ria, para Pavimentação Asfaltica, em TSD, na Rua “H” no distrito de 
mocambinho no município de Jaíba /mG, em atendimento ao Convenio 
771/2014, SEGOV/PADEM-MG. Conforme especifi cações constantes 
do Edital, cuja cópia e esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de 
Licitações de segunda a sexta-feira de 08:00 as 12:00 hrs nos dias úteis, 
Jaíba/mG, 01 de dezembro de 2016 . Karoliny Cordeiro Pereira – Presi-
dente da Comissão de licitação .  

 3 cm -01 902659 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG  
 EXTrATO DE ADITIVO DE CONTrATO - Processo Adm . de lici-
tação Nº 025/2016 – Tomada de Preços Nº 002/2016 . Em cumprimento 
às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se 
público a síntese do Aditivo de Contrato Adm . de Execução de Obras 
dePavimentação Asfaltica em TsD em Vias urbanas do município de 
Jaíba/MG, com três cláusulas, celebrado entre a Prefeitura Municipal 
de Jaíba/mG e a seguinte empresa: VITAl NOrTE CONsTruTOrA, 
sErVIçOs E lOCAçÃO DE EQuIPAmENTOs lTDA – EPP, 
CNPJ 18.603.117/0001-25, de Jaíba/MG, no valor de R$194.535,95 
(CENTO E NOVENTA E QuATrO mIl QuINHENTOs E TrINTA 
E CINCO rEAIs E NOVENTA E CINCO CENTAVOs), perfazendo o 
total do contrato em r$1 .371 .712,67 (um mIlHÃO TrEZENTOs E 
sETENTA E um mIl, sETECENTOs E DOZE rEAIs E sEssENTA 
E sETE CENTAVOs) . Com Objeto: Contratação de Empresa para Exe-
cução de Obras de Pavimentação Asfaltica em TsD em Vias urbanas 
do município de Jaíba/mG – Vigência: Até 13/03/2017 . Data do Adi-
tivo: 22/11/2016; Assinatura: pela Contratante Jimmy Diogo silva 
murça, Prefeito municipal .  

 4 cm -01 902662 - 1  
     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA DourADA/mG –  

 processo licitatório 115/2016 – Pregão Presencial 87/2016 RP mata-
burros metálicos. Alterada data de realização do pregão para dia 
14/12/2016, às 13h30min. Edital disponível no site www.lagoadou-
rada .mg .gov .br  

 1 cm -01 902751 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LimA DuArTE.  

  EXTrATO DE CONTrATO Nº 70/2016 . PrOCEssO lICITATÓrIO 
Nº 95/2016 TOmADA DE PrEçOs Nº 08/2016- OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada para execução de obra de Pavimentação, 
Drenagem Superfi cial e Meio-Fio das Ruas Nossa Senhora Aparecida, 
Rua do Cruzeiro e Rua Córrego Mariano no Distrito de São Domingos, 
em conformidade com o Convênio nº 0666/2014/SEGOV/PADEM, 
conforme especifi cações e dados técnicos constantes em anexos deste 
edital . Contratada:COImA – CONsTruTOrA DE INFrA EsTru-
TurA E mEIO AmBIENTE lTDA CNPJ: 09 .361 .172/0001-65  . 
Valor Total Estimado r$ 152 .111,69 (Cento e Cinquenta e Dois mil, 
Cento e Onze reais e sessenta e Nove Centavos Centavos) . Vigência: 
10/11/2016 a 31/03/2017 .lima Duarte, 01 de dezembro de 2016 . Cris-
tiano ribeiro de Paula . Presidente da CPl .  

 3 cm -01 902819 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mALACACHETA/mG,   

 AVISO DE PUBLICAÇÃO processo licitatório 0121/16, pregão pre-
sencial nº 087/16,torna público que fará realizar no dia 14/12/2016 as 
08:00 abertura do processo para Aquisição de material Esportivo, para 
Atender Atividades esportivas, deste município, O edital estará dispo-
nível na sede da Prefeitura municipal, Praça mons . Jorge lopes de Oli-
veira, nº 130 - cep: 39.690-000. Ou pelo email licitar8666@hotmail.
com . Maiores informações com a equipe de apoio e pregoeiro, fone: 
(33) 3514 - 1629. malac. 01/12/2016.   

 2 cm -01 902725 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA –   

 Pregão presencial Nº 121/2016 . Objeto: registro de Preço para aquisi-
ção de medicamentos padronizados, (itens frustrados no PrG100/16), 
através da tabela CmED-Câmara de regularização, para atender as 
demandas da secretaria municipal de saúde, neste município . Aber-
tura: 16/12/2016 às 08:45min. Informações e esclarecimentos aos lici-
tantes serão prestados na sala da CPl, mesmo local onde encontra-se 
o Edital . Praça JK s/Nº, Centro de 08:00 às 17:00 horas . site: www .
pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. 
Tel: (31)3557-9055 . mariana 01 de dezembro de 2016 . marlon Paulo 
Figueiredo da Silva. Pregoeiro Ofi cial.  

 3 cm -01 902901 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriLAC/mG–   

 Aviso de licitação– Pregão Presencial nº 33/2016 - Pl 51/2016 . Objeto: 
registro de Preços Para Aquisição Parcelada de medicamentos Para 
Pronta Entrega Em Atendimento a Casos de Emergências Oriundas do 
setor de saúde do município . Abertura dos Envelopes: 15/12/2016, às 
09h00m . Edital: Praça Presidente Tancredo Neves 79, Centro . Informa-
ções: setordelicitacao-marilac@hotmail.com. - Pregoeiro Ofi cial.   

 2 cm -01 902816 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriLAC/mG–   
 Aviso de licitação– Pregão Presencial nº 35/2016 - Pl 53/2016 . 
Objeto: Aquisição de materiais e locação de maquinas para atender ao 
convênio 1491001063/2016. Abertura dos Envelopes: 14/12/2016, às 
09h00m . Edital: Praça Presidente Tancredo Neves 79, Centro . Informa-
ções: setordelicitacao-marilac@hotmail.com   

 2 cm -01 902753 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG  
 - Torna Público resultado Pregão Pres . r .P . Nº 100/16, Proc . Nº 235/16, 
Obj: Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha . PmmCX Bru-
madinho Papel e Comércio lTDA-mE . Vlr: r$99 .796,56, Comer-
cial Vener LTDA-EPP. Vlr: R$99.801,74, Eduardo de Faria Chaves- 
ME. Vlr: 21.294,80, Exata Indústria e Comércio LTDA-ME. Vlr: 
250.193,80. Ata de Registro de Preço nº44/16. Vigência 01/12/2017. 
resultado Pregão Pres . r .P 101/2016 . Proc . Nº 236/16 . Obj: Contrata-
ção de empresa para Prestação serviços de Transporte Escolar sem rota 
fi xa. PMMCX Jovicar Transporte Escolar Ltda. Vlr: R$172.800,00 e 
Labutar Transportes Ltda. Vlr: 98.840,00. Ata de Registro de Preço nº 
45/2016. Vigência 01/12/2017.  

 3 cm -01 902881 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG  
 Ata de Registro de Preços nº 075/2016 fi rmada com a empresa MUN-
DIAl PNEus DE ITABErÁ EIrElI - EPP, no valor global de 
R$300.524,10 ( Trezentos mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dez 
centavos), referente ao Processo Licitatório nº 43/2016 Pregão Pre-
sencial rP nº 32/2016 . Francisco ludovico de medeiros - Prefeito 
municipal .  

 2 cm -01 902848 - 1  
     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG.  

  Termo de homologação. Processo Licitatório nº 48/2016 Pregão Pre-
sencial nº 35/2016 . Objeto: Contratação de empresa para confecção de 
uniformes em atendimento a solicitação da secretaria municipal de 
saúde . Empresa vencedora: Zênite Comercial Eireli – me . Francisco 
ludovico de medeiros – Prefeito municipal . 
  
  PrEFEITurA muNICIPAl DE mArTINHO CAmPOs/mG: Termo 
de Retifi cação. Fica Retifi cado o número do Processo Licitatório refe-
rente ao Pregão Presencial nº38/2016 que tem como objeto Aquisi-
ção de Material de Construção para reforma da Ponte do Córrego do 
Bambé, do Rio Picão e dos Monjolos. Onde se lê Processo Licitatório 
nº 50/2016 Pregão Presencial nº 38/2016, Lê a se Processo Licitatório 
nº 51/2016 Pregão Presencial nº 38/2016 . Nilson – Pregoeiro .  

 3 cm -01 902854 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo  
 , EXTrATO DE TErmO DE rEVOGAçÃO, TOmADA DE PrE-
ÇOS Nº. 008/2016. O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a REVOGAÇÃO do Processo Licita-
tório n.º 056/2016, Modalidade: Tomada de Preços n.º 008/2016, Tipo: 
menor Preço Global, visando a Contratação de empresa especializada 
em engenharia elétrica com a fi nalidade de executar as obras de melho-
ria da iluminação pública conforme projetos e elaboração de demais 
projetos complementares, conforme Termo de referência, em cumpri-
mento ao disposto na lei Federal n .º 10 .520 de 17 de julho de 2002, 
subsidiada pelo Art.49 “caput” da Lei federal n.º 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e Decreto Estadual n.º 7.468 de 20 de outubro de 2011. Monte 
Carmelo, 30 de novembro de 2016 . Anderson Pires .  

 3 cm -01 902611 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG.  

 AVIsO DE rEABErTurA DE lICITAçÃO . Edital de Pregão Pre-
sencial/registro de Preço 072/2016 . O município de Nova lima, torna 
público através de seu Pregoeiro, que será reaberto novo prazo do 
Edital de Pregão Presencial/registro de Preço 072/2016, tendo como 
objeto aaquisição de Impressos em geral, para alteração do item 047, 
Ficha de visita domiciliar. A Reabertura da sessão será realizada no dia 
20/12/2016 às 09:00 hs . A Errata estará disponível para ser retirada no 
site www.novalima.mg.gov.br, em Transparência/Publicações a partir 
do dia 02/12/2016  . Nova lima, 01 de dezembro de 2016 . Francisco 
dos santos Costa Neto, Pregoeiro .  

 3 cm -01 902843 - 1  
     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA uNiÃo  

 EDITAl 
 PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 052/2016 

  TOrNA PÚBlICO para conhecimento dos interessados o Edital 
PREGÃO PRESENCIAL nº 052/2016, licitação com abertura em 14 
de dezembro de 2016, às 10 horas, para aquisição de cestas de natal e 
kits natalinos. Informações complementares poderão ser obtidas à Rua 
Presidente Kennedy, 29, Centro, pelo telefone (31) 3685-1255 ou pelo 
e-mail compraspmnovauniao@hotmail.com > Nova União, 01/12/2016 
> Geraldo de Paula Andrade, Prefeito.  

 3 cm -01 902675 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLiVEirA /mG  
 - CONCursO PÚBlICO DA PrEFEITurA muNICIPAl DE OlI-
VEIrA - EDITAl 01/2016 - rEsulTADO FINAl E HOmOlOGA-
ÇÃO. A Prefeitura Municipal de Oliveira, no uso de suas atribuições 
legais, ratifi ca e homologa o Resultado Final do concurso público, 
divulgado em 24 de novembro de 2016, regido pelo Edital 01/2016, 
para provimento dos cargos de Nível superior, médio, Técnico e Fun-
damental Completo e Incompleto, do Quadro Geral de servidores da 
Prefeitura e do Instituto municipal de Previdência de Oliveira – OlI-
VEIrAPrEV . Oliveira 01 de dezembro de 2016 . sAlATIEl AlVIm 
lOBATO - PrEFEITO Em EXErCICIO .     

 3 cm -01 902958 - 1  

     PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLiVEirA/mG   
 torna público o Decreto nº 3 .663 de 01 de Dezembro de 2016 que 
Homologa o resultado do Concurso Público referente ao Edital 
01/2016 . O Prefeito do município de Oliveira, no uso de suas atribui-
ções legais em conformidade com os arts. 70 e 90, da Lei Orgânica 
do município de Oliveira, e, Considerando que todos os atos relati-
vos ao Concurso Público nº 01/2016 foram realizados pela Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa (FuNDEP) em absoluta observância 
aos termos do Edital, à legislação municipal e Federal, bem como aos 
Princípios Constitucionais da Publicidades, legalidade e moralidade, 
DECRETA:Art. 1º - Fica homologado o resultado fi nal de classifi cação 
do Concurso Público – Edital nº 01/2016, para provimento dos cargos 
de Nível superior, médio, Técnico e Fundamental Completo e Incom-
pleto, do Quadro Geral de servidores da Prefeitura e do Instituto muni-
cipal de Previdência de Oliveira – OlIVEIrAPrEV .Art . 2º - A lista-
gem com a classifi cação geral fi nal, foi disponibilizada no endereço 
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e no Painel de publicações 
da Prefeitura, sendo o extrato da publicação do resultado fi nal publi-
cado no Diário Eletrônico do Município de Oliveira e no Diário Ofi cial 
do Estado de Minas Gerais “Diário Minas Gerais” do dia 24/11/2016. 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação . Oliveira, 01 de dezembro de 2016 - 
salatiel Alvim lobato - Prefeito em Exercício  

 5 cm -01 902914 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oNÇA DE PiTANGui-  
 PrOCEssO lICITATÓrIO N° 38/2016, PrEGÃO PrEsENCIAl 
N° 29/2016, rEGIsTrO DE PrEçOs N° 13/2016 – O município de 
Onça de Pitangui/mG- CNPJ 18 .313 .858/0001-71, torna pública a rea-
lização de processo licitatório que tem como OBJETO: Registro de pre-
ços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas 
na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corre-
tiva nos veículos (linha leve) da frota do município, com fornecimento 
de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica.ABERTURA: 
16 .12 .2016as 08h30min . mAIOrEs INFOrmAçõEs E CÓPIA DO 
EDITAL: Setor de Compras e Licitações, com endereço à Rua Gustavo 
Capanema, 101, 3° andar, Centro, Onça de Pitangui/mG, CEP 35 .655-
000, pelo Tel. (37) 3273-1133, pelo e-mail: licitacao@oncadopitangui.
mg .gov .br, ou pelo site www .oncadopitangui .mg .gov .br . Embasamento 
legal lei 10 .520/2002 . Johnny Junio da silva, Pregoeiro . Onça de 
Pitangui/mG, 01 de dezembro de 2016 .  

 4 cm -01 902603 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oNÇA DE PiTANGui-  
 PrOCEssO lICITATÓrIO N° 39/2016, PrEGÃO PrEsENCIAl 
N° 30/2016, REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2016 – O Município de 
Onça de Pitangui/mG- CNPJ 18 .313 .858/0001-71, torna pública a rea-
lização de processo licitatório que tem como OBJETO: Registro de pre-
ços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas 
na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corre-
tiva nos veículos (linha semipesada e pesada) da frota do município .
ABERTURA: 16.12.2016as 14h00min. MAIORES INFORMAÇÕES 
E CÓPIA DO EDITAL: Setor de Compras e Licitações, com endereço à 
rua Gustavo Capanema, 101, 3° andar, Centro, Onça de Pitangui/mG, 
CEP 35.655-000, pelo Tel. (37) 3273-1133, pelo e-mail: licitacao@
oncadopitangui .mg .gov .br, ou pelo site www .oncadopitangui .mg .gov .
br . Embasamento legal lei 10 .520/2002 . Johnny Junio da silva, Pre-
goeiro . Onça de Pitangui/mG, 01 de dezembro de 2016 .  

 4 cm -01 902840 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro BrANCo  
  Torna público que conforme decisão exarada no processo administra-
tivo instaurado pela portaria Municipal PROJUR/SMA nº 041/2016, 
aplica a empresa muNDIAl CIrurGICA mEDICOs E HOsPITA-
LARES a penalidade de suspensão temporária de participação em lici-
tação com o município, pelo prazo de 05 (cinco) anos, por descumpri-
mento do artigo 78, inciso I e II da lei 8 .666/93, no processo de Pregão 
004/2016– PRC 007/2016 que tem como objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de material hospitalar em atendimento 
a secretaria municipal de saúde, bem como apenada ao pagamento de 
multa na ata de registro de preços nº 082/2016 referente a 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descum-
primento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega, 
valendo as penalidades a partir da intimação da referida empresa .  

 3 cm -01 902779 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro BrANCo  

 rATIFICAçÃO -DIsPENsA DE lICITAçÃO n° 025/2016 – PrC 
130/2016 . Objeto: Concessão da prestação de serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário em atendimento a 
secretaria municipal de meio Ambiente e Desenvolvimento susten-
tável. Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG. 
Prefeita municipal: maria Aparecida Junqueira Campos . Data de assi-
natura: 01/12/2016  

 2 cm -01 902640 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo  

  torna público o resultado do CREDENCIAMENTO nº. 002/2014, 
credenciamento de pessoas jurídicas interessadas na aquisição para 
revenda do talão de estacionamento rotativo . Empresa credenciada: VIP 
BrAsIl COmÉrCIO lTDA . O município de Ouro Preto adjudica e 
homologa o presente objeto . Andréa A . s . Guimarães – Presidente da 
Comissão Permanente de licitação/PmOP .  

 2 cm -01 902858 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG  

 – AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 41/2016 - A Prefeitura 
municipal de Pains torna público a todos os interessados a realização 
do Processo Licitatório Nº 105/2016. Modalidade: Pregão Presencial 
Nº 041/2016. Tipo : Menor Preço Global. Objeto: Aquisição de unifor-
mes escolares e calçados (tênis), para uso dos alunos da rede de Ensino 
municipal Infantil e Fundamental . Abertura da sessão: às 09:00h do dia 
16 de dezembro de 2016. Local : Setor de Compras e Licitações, situ-
ado à Praça Tonico Rabelo, 164 – Centro – Pains/MG. Tel: (37) 3323-
1313. Solange Maria Valadão de Sá, Pregoeira.  

 3 cm -01 902870 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG   

 – AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial 40/2016 - A Prefeitura 
municipal de Pains torna público a todos os interessados a realização 
do Processo Licitatório Nº 104/2016. Modalidade: Pregão Presencial 
Nº 40/2016. Tipo : Menor Preço por lote. Objeto: Aquisição de material 
escolar e mochilas escolares, para uso dos alunos da rede de Ensino 
municipal Infantil e Fundamental . Abertura da sessão: às 09:00h do 
dia 15 de dezembro de 2016. Local : Setor de Compras e Licitações, 
situado à Praça Tonico Rabelo, 164 – Centro – Pains/MG. Tel: (37) 
3323-1313. Solange Maria Valadão de Sá, Pregoeira.    

 3 cm -01 902871 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArACATu - mG  

 (Processo nº 7 .226/2016) 
  
 Aviso de Adiamento . Pregão Presencial - srP saúde nº 39/2016 – 
Processo de Compra nº 230/2016 - A Pregoeira e Equipe de Apoio 
da Prefeitura municipal de Paracatu, torna público que por motivo 
de OrDEm ADmINIsTrATIVA a abertura do PrEGÃO PrEsEN-
CIAl - srP saúde Nº 39/2016, anteriormente marcada para o dia 05 de 
dezembro de 2016, às nove horas, fi ca ADIADO para o dia 22/12/2016, 
às 09:00h. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (38) 
3679-0905 ramal 233 . Os licitantes que adquiriram o Edital anterior 
poderá trocá-lo pelo novo sem nenhum custo. Paracatu (MG), 1 de 
dezembro de 2016 . ClEIDImAr mONTEIrO AlVEs . Pregoeira .  

 3 cm -01 902818 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS –   

 ErrATA - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 067/2016 - PrOmOTOr: 
PrEFEITurA muNICIPAl DE PAssOs . O município de Passos 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária e 
Abastecimento, torna público que fi ca alterado o Edital do Pregão nº. 
067/2016, cujo objeto é a locação de caminhões e máquinas pesadas 
para realização de serviços de terraplanagem nas Estradas rurais, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços. Cópia da Errata poderá ser obtida 
no site www .passos .mg .gov .br - Passos/mG, 01 de dezembro de 2016 . 
José Aparecido Gonçalves – Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Agropecuária e Abastecimento.  

 3 cm -01 902771 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS –   

 ErrATA – TOmADA DE PrEçOs Nº . 010/2016 - PrOmOTOr: 
PrEFEITurA muNICIPAl DE PAssOs . O município de Passos, 
através da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer, 
torna público que fi ca alterado o Edital, referente Tomada de Preços 
nº . 010/2016, cujo objeto é a contratação de empresa para execução 
de Projetos de sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 
nas Escolas municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamen-
tal, com fornecimento de materiais. Cópia da Errata poderá ser obtida 
no site www .passos .mg .gov .br - Passos/mG, 01 de dezembro de 2016 . 
Pilar Aparecida Lemos Faria – Secretária Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e lazer .  

 3 cm -01 902768 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS –   

 COmuNICADO DE DIVulGAçÃO DO rEsulTADO DO CursO 
INTrODuTÓrIO DE FOrmAçÃO INICIAl E CONTINuADA DE 
FREQÜÊNCIA MÍNIMA - CARÁTER ELIMINATÓRIO. O Municí-
pio de Passos, estado de minas Gerais, torna público o resultado do 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada de Frequência 
Mínima - Caráter Eliminatório, referentes ao Concurso Público - Edi-
tal nº 01/2016, cargos 101 - Agente de Combate às Endemias e 102 - 
Agente Comunitário de Saúde. O resultado está disponível no site da 
Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br); na Imprensa Ofi cial do 
município de Passos – mural da Prefeitura e da Câmara municipal e no 
site do município de Passos (www .passos .mg .gov .br) - Passos/mG, 25 
de novembro de 2016 . Ataíde Vilela - Prefeito municipal; luiz Alves de 
Souza Júnior - Secretário Municipal de Administração.   

 3 cm -01 902764 - 1  
    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS  

  - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 027/2016 - Fica ratifi cada 
a Inexigibilidade de licitação cujo objeto é a contratação da médico 
Marco Antonio Olivares Abbes, profi ssional devidamente credenciado 
nos autos do Credenciamento nº . 001/2016 . Inexigibilidade de licita-
ção baseada no caput do artigo 25 c/c art . 26, ambos da lei Federal 
nº. 8.666/93 e posteriores alterações. Passos, 01 de dezembro de 2016. 
Luiz Alves de Souza Júnior – Secretário Municipal de Administração.   

 2 cm -01 902774 - 1  

SEAP-010
Realce


