
minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros Terça-feira, 17 de dezembro de 2013 – 7 
pessoa jurídica para prestação de serviço de confecção de uniformes . . .” 
leia-se:“contratação de pessoa jurídica para confecção de uniformes . . .” 
Paraisópolis, 16 de dezembro de 2013 . Isis rezende de souza araújo – 
Pregoeira sílvia renata Teixeira rodrigues – Prefeita Municipal

5 cm -16 499673 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA QuATRo
rETIFICaçÃo: Processo licitatório n .º 074/13 – Dispensa de lici-
tação nº 017/13 – objeto: Processamento de créditos provenientes 
da folha de pagamento do Município de Passa Quatro e prestação de 
outros serviços financeiros. Contrato n.º 092/13 - Contratada: Caixa 
Econômica Federal – Valor: r$ 400 .000,00 – Vigência: 12/12/2013 a 
11/12/2018 . Paulo José de almeida brito – Prefeito Municipal . Passa 
Quatro, 12 de Dezembro de 2013 . 

2 cm -16 499552 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSoS - DIsPENsa DE lICI-
TAÇÃO Nº. 017/2013 - Fica ratificada a Dispensa de Licitação cujo 
objeto é a contratação de empresa para elaboração do projeto básico 
relativo ao Plano de Mobilidade urbana para o município de Passos/
MG . Dispensa de licitação baseada no art . 24, inciso II c/c art . 26, 
ambos da lei Federal nº . 8 .666/93 e demais alterações . Passos/MG, 16 
de dezembro de 2013 . Gilberto lopes Cançado – secretário Municipal 
de administração .

2 cm -16 499626 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSoS -Dispensa de licitação 
nº. 018/2013 - Fica ratificada a Dispensa de Licitação cujo objeto é a 
contratação de empresa de assessoria para continuidade da integração 
do município de Passos/MG ao sistema Nacional de Trânsito - sNT . 
Dispensa de licitação baseada no art . 24, inciso II c/c art . 26, ambos 
da lei Federal nº . 8 .666/93 e demais alterações . Passos/MG, 16 de 
dezembro de 2013 . Gilberto lopes Cançado – secretário Municipal de 
administração .

2 cm -16 499627 - 1
TErMo DE rEVoGaçÃo

Fica revogado o processo nº: 0023908, Modalidade: Tomada de Pre-
ços, Edital :12 /2012, Tipo: Menor Preço Global, por razões de inte-
resse público decorrente de fato superveniente (art . 49 da lei 8 .666/93) . 
objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma e 
ampliação da unidade básica de saúde bairro Morada Nova, conforme 
especificações contidas no edital, conforme portaria N° 2.206 de 14 de 
setembro de 2011 e portaria N° 2394 de 14 de outubro 2011,solicitado 
pela secretaria Municipal de saúde . Patrocínio, 09 de dezembro de 
2013 . Nelson Gonçalves soares Filho-Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação-Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG . 

3 cm -16 499562 - 1
aVIso DE ProrroGaçÃo DE PraZo DE lICITaçÃo

o Município de Pedra do anta/MG, através de sua Comissão Perma-
nente de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que se encontra prorrogado o prazo para julgamento do Processo n .º 
408/2013, Edital nº 34/2013, Tomada de Preços n .º 06/2013 do tipo 
menor preço global, para contratação de empresa para execução de 
remanescente de obra de construção de escola, no âmbito do Pro-
grama Nacional de reestruturação e aparelhagem da rede Pública 
de Educação Infantil – ProINFÂNCIa em atendimento ao Convê-
nio nº 702568/2010. A entrega de envelopes fica prorrogada para o dia 
09/01/2014 às 08:30 horas em sua sede . o Edital encontra-se à dispo-
sição dos interessados na Prefeitura Municipal, localizada à rua Major 
José luiz da silva Viana, 1 .111 – Centro – Pedra do anta/MG, de 08 
às 11 e de 12 às 16:00 horas de segunda a sexta-feira . Informações 
pelo telefone (31) 3896-1309 ou pelo e-mail: pmpacompraselicitacao@
yahoo .com .br . Pedra do anta, 13 de dezembro de 2013 . Joseline lopes 
Pimentel abranches – Presidente da Comissão de licitação . 

4 cm -16 499754 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PEdRo lEoPoldo
aVIso DE EDITal CrEDENCIaMENTo Nº 001/2013

o município de Pedro leopoldo/MG, comunica que realizará no perí-
odo de 17/12/2013 a 30/12/2013, no horário das 13:00hs às 17:00hs, 
CrEDENCIaMENTo DE INsTITuIçõEs FINaNaCEIras Para 
rEColHIMENTo DE GuIas DE TrIbuTos E MulTas DE 
TrÂNsITo, nos termos do art . 25, da lei Federal nº 8 .666/93 . o Edi-
tal poderá ser adquirido no horário 13:00 às 17:00 Hs, à rua Dr . Cris-
tiano otoni, 555 – Centro, na seção de licitação . Tel . de contato (31) 
3660 5155, ana Paula santos Pereira, Presidente da CPl, ou através 
do site www .pedroleopoldo .mg .gov .br - licitação - Portal do Cidadão . 
Obs: Os licitantes deverão ficar atentos a futuras alterações do edital 
(caso seja necessário), através do mesmo site . 

3 cm -16 499933 - 1
 Processo nº 351/2013 – pregão nº 132/2013

Contratação de Serviços Gráficos
 A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTE NoVA,juntamente com 
o Pregoeira, e a Equipe de apoio, vem por meio deste, “CoMuNI-
Car”, que onde se lê 13:30 h no edital nas páginas 02,03 e 06 do 
lê-se ás 13:00 h .
Fica mantida a data do certame, dia 27/12/2013, às 13h00min .
Permanecendo as demais cláusulas do referido edital inalteradas .

a comunicação estará disponível no quadro de avisos do saguão da 
sede da Prefeitura Municipal, no site da Prefeitura no endereço www . 
pontenova .mg .gov .br, não obstante, serão avisados todos possíveis par-
ticipantes que tiverem se cadastrado para este fim além daqueles que 
enviaram o recibo de retirada de edital no site da Prefeitura .
Publique-se: na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Afixe-se 
no saguão para atendimento legal .
 Ponte Nova,16 de dezembro de 2013 . luis Fernando Martins Ferreira . 
Pregoeiro

4 cm -16 499663 - 1

Extrato de Edital de licitação – Processo nº . 081/2013 – Pregão Presen-
cial nº . 053/2013 . a Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes - MG 
torna público aos interessados que se encontra aberto o processo de lici-
tação nº . 081/2013, na Modalidade Pregão Presencial nº . 053/2013, do 
Tipo Menor preço por item, cujo objeto será a Contratação de Empresa 
prestadora de serviços de seguro total para os veículos pertencentes 
á frota municipal da Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes . o 
recebimento das propostas será no dia 27/12/2013, as 9:00 horas . o 
presente ato convocatório será processado e julgado de acordo com as 
leis Federais n ºs . 10 .520/2002 e 8 .666/93 e suas alterações, lei Com-
plementar nº . 123/2006 e Decreto Municipal nº . 003/2009 – Ponto dos 
Volantes/MG, 16 de Dezembro de 2 .013 . Cândido Ferraz alves – Pre-
feito Municipal .

3 cm -16 499538 - 1

Extrato de Edital de licitação – Processo nº . 082/2013 – Pregão Presen-
cial nº . 054/2013 . a Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes - MG 
torna público aos interessados que se encontra aberto o processo de 
licitação nº . 082/2013, na Modalidade Pregão Presencial nº . 054/2013, 
do Tipo Menor preço por item, cujo objeto será a Contratação de 
Empresa para Fornecimento de Estrutura para realização das festivi-
dades de fim de ano “ano novo”. O recebimento das propostas será no 
dia 27/12/2013, as 15:00 horas . o presente ato convocatório será pro-
cessado e julgado de acordo com as leis Federais n ºs . 10 .520/2002 e 
8 .666/93 e suas alterações, lei Complementar nº . 123/2006 e Decreto 
Municipal nº . 003/2009 – Ponto dos Volantes/MG, 16 de Dezembro de 
2 .013 . Cândido Ferraz alves – Prefeito Municipal .

3 cm -16 499542 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoRTEIRINHA/MG- aviso de 
licitação - Pregão Presencial nº . 41/2013 - objeto: aquisição de com-
bustíveis, lubrificantes e filtros. Dia da licitação: 30/12/2013 às 07:00 
hs . local: avenida Presidente Vargas, 01 – Centro, Porteirinha/MG . 
Edital disponível no setor de licitação da prefeitura, maiores informa-
ções (38) 3831-1297 . Porteirinha/MG, 16 de dezembro de 2013 . advá 
Mendes silva – Pregoeiro .

2 cm -16 499612 - 1
PREFEITuRA dE PouSo AlEGRE/MG -Pregão presencial nº 
146/13 - objeto: “Contratação de empresa para a gestão e execução de 
serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e emergencial, 
bem como, atualização do cadastro do sistema de iluminação pública 
do Município de Pouso alegre/MG, com fornecimento de materiais, 
equipamentos necessários e mão de obra, de acordo com termo de refe-
rência e demais disposições constantes do edital e dos respectivos ane-
xos” . a sessão pública será realizada no dia 02 de janeiro de 2014 às 
10h, na sala de licitações, situada na rua dos Carijós, nº 45, Centro . 

o edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no 
período das 12h às 18h, mediante a apresentação de um CDroM ou 
PEN-DrIVE ou pelo site www .pousoalegre .mg .gov .br, para cópia do 
arquivo . Informações: tel . (35) 3449-4023 . Wagner do Couto – Diretor 
do Dep . de Compras e licitações .

3 cm -16 499794 - 1
aVIso DE susPENsÃo DE lICITaçÃo

o Município de raposos/MG torna público aos interessados da Tomada 
de Preço nº . 005/2013 . Cujo objeto: Contratação de empresa de enge-
nharia para Construção de academia da saúde ao ar livre, na cidade 
de raposos/MG, por execução indireta, em regime de empreitada por 
menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra con-
forme descrito no anexo I; a susPENsÃo Da sEssÃo marcada para 
o dia 30/12/2013 . Maiores informações: Tel .: (31)3543-1276 ramal 210 
ou 204 . raposos, 16/12/2013 – Carla Passos Pregoeira .

2 cm -16 499811 - 1
HomologaçãoProcesso Seletivo da Prefeitura de Rio Acima – Edital 
nº 01/2013 .o Prefeito do Município de rio acima /MG, no uso de suas 
atribuições, homologa os resultados finais do Processo Seletivo publi-
cado no sitewww .seapconcursos .com .brem 06/12/2013, através do 
Decreto nº 63/2013,para que produza os seus efeitos legais . rio acima, 
16 de dezembro de 2013 . antônio César Pires de Miranda Júnior .

2 cm -16 499504 - 1
 aVIso DE lICITaçÃo: a Prefeitura Municipal de rio acima, atra-
vés do seu setor de licitações, torna público que irá realizar processo 
licitatório n .º 237/2013 - Tomada de Preços n .º 007/2013, do tipo Téc-
nica e Preços, para contratação de empresa para prestação de serviços 
de assessoria contábil e administrativa para Prefeitura Municipal de rio 
acima, no dia 20 de janeiro de 2014, às 10:00h, na rua antônio Car-
los, n .º 410 - Centro . Informações: (31) 35451286 ou compras@rioa-
cima .mg .gov .br .

2 cm -16 499668 - 1
A Pref . de Ritápolistorna público PrP 024/2013 . obj . aquisição de 
combustíveis . abertura 30/12/2013; e também extrat . Da arP 132 e 
133/13 . Detentoras, Pneumaster ltda e Minas Emp . e Com . De Pneus 
ltda/Vlr . 51 .596,00 e 97 .083,80/Vig . 03/12/2014; Extrat . do con-
trat . 136/13/ Transportes DMr ltda/Vlr . 60 .000,00/Vig . 31/12/2013, 
podendo ser prorrogado; Extrat . do 2º Ta ao contrat . 077/13 . obj . Pror-
rogação do prazo de vigência para pagamento . Vig . 28/02/14 . Marcus 
Vinícius G . resende- Prefeito .

2 cm -16 499776 - 1
P .M . sabará – EXTraTo - a .r .P . nº 037 e 038/2013 . Partes: Muni-
cípio de sabará, rCa Comércio e representação de Medicamentos e 
Produtos Hospitalares e Perfumaria ltda . e J . almeida Comercial ltda . 
objeto: registro de preço p/ aquisição de medicamentos, a serem uti-
lizados nas unidades de saúde e na unidade de Pronto atendimento – 
uPa para atender demanda do Município de sabará . Dt .: 13/12/2013 . 
Prazo: 12 meses . sabará, 16 de dezembro de 2013 . (a) ana da Piedade 
Mendes - secretária Municipal de administração .

2 cm -16 499575 - 1
P .M . SAbARá– HoMoloGaçÃo –PrEGÃo Nº 062 /2013 - a 
secretária Municipal de administração, no uso de atribuições legais, 
adjudica o objeto do Pregão nº 062/2013, com o percentual de desconto 
de 2%, à empresa bb Turismo ltda . – ME e homologa, em 25/11/2013, 
o resultado da licitação em referência . PrEGÃo Nº090/2013 . a 
secretária Municipal de administração, no uso de atribuições legais, 
adjudica o objeto do Pregão nº 090/2013, com o valor global de 
r$777 .070,00, às empresas amazônica Indústria e Comércio ltda . e 
brF s/a e homologa, em 16/12/2013, o resultado da referia licitação . 
sabará, 16/12/2013 . (a) ana da Piedade Mendes - secretária Municipal 
de administração .

3 cm -16 499820 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA– PrEGÃo PrE-
sENCIal Nº 094/2013 – Homologação do procedimento para que seja 
produzido seu jurídico e legal efeito – CT Nº 333/2013 – Empresa: 
DIFarMIG lTDa . PrEGÃo PrEsENCIal Nº 068/2013 - Homo-
logação do procedimento para que seja produzido seu jurídico e legal 
efeito – CT Nº 283/2013 – Empresa: CoMuNICasoM ProMo-
çõEs lTDa . CT Nº 284/2013 – Empresa: NoVa GEraçÃo Pro-
DuçõEs lTDa . CT Nº 285/2013 – Empresa: Vss EVENTos lTDa . 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 097/2013 - o secretário Municipal de 
administração e Gestão de Pessoas, Valdivino soares Ferreira adju-
dica as empresas rJ CoMErCIo aTaCaDIsTa E VarEJIsTa DE 
lubrIFICaNTEs EIrElI e IMPorluC CoMErCIo, IMPorTa-
çÃo E EXPorTaçÃo lTDa . DIsPENsa Nº 015/2013 – o secretá-
rio Municipal de administração e Gestão de Pessoas, Valdivino soares 
Ferreira ratifica a DISPENSA Nº 015/2013 – Objeto: Contratação da 
empresa WIrElEssCoNECTIoN sErVIços DE TElECoMuNI-
CaçõEs lTDa para prestação de serviço emergencial para restabe-
lecimento da rede óptica municipal . 4º TErMo aDITIVo ao CT Nº 
108/2010 – Empresa: loNGMaTCH ProDuTos ElETroNICos 
lTDa . objeto: reajuste do valor contratado em razão do reajuste 
do INPC – o valor passa a ser r$ 142 .928,66 . ass . em 22/11/2013 . 
4º TErMo aDITIVo ao CT Nº 063/2010 – Empresa: FuNErárIa 
assIsTENCIal sÃo bENEDITo lTDa . objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência – até 16/12/2014 . ass . em 15/12/2013 . ToMaDa DE 
PrEço Nº 003/2013 – Empresa vencedora: CoNsTruTora CoNs-
TruQualI lTDa . ToMaDa DE PrEço Nº 002/2013 – INDEFE-
rIDo o recurso interposto pela empresa MaGMa CoNsTruçõEs 
E EMPrEENDIMENTos lTDa . Data de abertura dos envelopes de 
ProPosTa - 19/12/2013 às 09hs .

7 cm -16 499862 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do PARAÍSo, 
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 127/2013 . Contratada: Ten Comuni-
cação Integrada ltda CNPJ – 06 .943 .292/0001-27 . objeto: agência de 
Publicidade . Valor: r$ 316 .722,06 (trezentos e dezesseis mil setecentos 
e vinte e dois reais e seis centavos . Vigência: 27/11/2013 à 27/11/2014 . 
santana do Paraíso 28 de novembro de 2013 . Wanderley Manoel Cirí-
aco . Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -16 499706 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do PARAÍSo, 
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 129/2013, decorrente do PP 25/13 
–PrC 698/13 . Contratada: saNTos E PINHo CoMÉrCIo DE 
lENHa ParaÍso lTDa-ME, CNPJ 11 .781 .447/0001-61 . objeto: 
Construção de alambrados . Valor: r$ 139 .495,00 . assinatura: 
13/12/2013 . santana do Paraíso 13 de dezembro de 2013 . Wanderley 
Manoel Ciríaco . Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -16 499708 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do PARAÍSo- 
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 131/2013, decorrente do PP 32/13 
–PrC 733/13 . Contratada: saNTos E PINHo CoMÉrCIo DE 
lENHa ParaÍso lTDa-ME, CNPJ 11 .781 .447/0001-61 . objeto: 
Fornecimento e plantio de gramas . Valor: r$ 241 .800,00 . Vigência: 
13/12/2013 à 13/12/2014 . santana do Paraíso 13 de dezembro de 2013 . 
Wanderley Manoel Ciríaco . Pregoeiro

2 cm -16 499722 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do PARAÍSo/MG – 
EXTraTo DE 1º (PrIMEIro) TErMo aDITIVo ao CoNTraTo 
aDMINIsTraTIVo N .049/2013 - Empresa Contratada: M & V Cons-
truções Comércio e Indústria ltda-ME, CNPJ n°11 .970 .056/0001-95, 
o presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% (vinte 
e cinco por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 29 
de maio de 2013, Nos TErMos PrEVIsTos EM sua Cláusula 
5ª (QuINTa) . santana do Paraíso, 10 de dezembro de 2013 – antônio 
afonso Duarte – Prefeito Municipal .

2 cm -16 499739 - 1
o Município de Santana dos Montes/MGatravés do Prefeito Muni-
cipal, Amadeu Antonio Ribeiro, na data de 13/12/2013 ratifica, o 
Processo de n° 067/2013, Dispensa n° 005/2013, de acordo com 
o art .24, inciso II, da lei 8666/93, objeto: Hospedagem e alimenta-
ção do Coral Cigarras Cantoras do Vitória, para apresentação no dia 
15/12/2013 . Esclarecimentos e maiores informações poderão ser obti-
das no Departamento Municipal de licitação, situado na rua José Tei-
xeira de araújo, 33, Centro, CEP 36430 000 - santana dos Montes - 
MG, Fone:(31)3726-1235 . Empresa: solar dos Montes lTDa-ME, 
CNPJ:05 .967 .036/0001-62, Valor: r$ 3 .500,00 (três mil e quinhentos 
reais) .

3 cm -16 499566 - 1

 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo 
aNToNIo Do rIo abaIXo/MG

aVIso DE lICITaçÃo

a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de santo 
antonio do rio abaixo/MG, torna público que será realizado no dia 26 
de dezembro de 2013, às 13:00 horas, Pregão Presencial nº 05/2013, 
visando a contratação de empresa, para realização da festa da Virada 
do ano (réveillon) da cidade . os interessados poderão obter a cópia 
do edital na sede da Prefeitura Municipal, à Praça alcino Quintão nº 20 
– Centro – santo antonio do rio abaixo – MG, ou pelo e-mail – lici-
tacao@santoantoniodorioabaixo .mg .gov .br, maiores informações pelo 
telefone (031)3867-1122, Comissão de licitação .

3 cm -13 499406 - 1
PublICaçÃo DE rEsulTaDo DE INEXIGIbIlIDaDE - PrE-
FEITura MuNICIPal DE sÃo FraNCIsCo DE Paula – MG 
- ProCEsso No: 054/2013 - MoDalIDaDE: Inexigibilidade No 
003/2013 - obJETo : o Município de sÃo FraNCIsCo DE Paula 
fará contratação da Empresa CIa Mauro sIlVa roDEIos E 
EVENTos, para prestação de serviços de promoção de show artístico 
para animação das festividades do réveillon 2013 do município, pelo 
valor de r$13 .000,00, nos termos do art . 25, Inciso III da lei Federal 
no 8666/93 - são Francisco de Paula – MG, 12 de dezembro de 2013 
– altair Júnior da silva – Prefeito Municipal – reginalda de lima bar-
bosa Diniz – Presidente da CPl .

PublICaçÃo DE EXTraTo DE CoNTraTo - Partes: MuNI-
CÍPIo DE sÃo FraNCIsCo DE Paula; CIa Mauro sIlVa 
roDEIos E EVENTos, objeto: Prestação de serviços de promoção de 
show artístico para animação do réveillon 2013 do município, Prazo: 
90 dias, Valor: r$ 13 .000,00 (treze mil reais) - Data: 12/12/2013- altair 
Júnior da silva – Prefeito Municipal – reginalda de lima barbosa 
Diniz – Presidente da CPl

4 cm -13 499219 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do RIo 
AbAIXo/MG– 1º aditivo ao contrato 216/2013 . Partes: PMsGra e 
luisa Marilak soares-ME . Valor: r$ 6 .600,00 . Vigência: 31/12/2013 
ate 01/03/2014 .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo abaIXo/
MG – 1º aditivo ao contrato 122/2013 . Partes: PMsGra e solIDEZ 
ENGENHarIa-EIrElI . Vigência: 31/12/2013 ate 10/03/2014 .
 Inexigibilidade Nº 152/2013 – Prefeitura Municipal de são Gonçalo do 
rio abaixo, através da CPl, torna público que, mediante referido pro-
cesso, fará a Contratação de apresentação do espetáculo musical reci-
tal de vilão clássico, no di 16/12/13, durante o Natal de todos os dons, 
em são Gonçalo do rio abaixo; através de aulus de souza rodrigues, 
detentora da exclusividade, nos termos do art . 25 caput, III, da lei 
8 .666/93 . Termo de Contrato Nº 493 . Valor r$ 3 .500,00 . são Gonçalo 
do rio abaixo/MG .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo abaIXo/
MG – 4º aditivo ao contrato 476/12 . Partes: PMsGra e Elitte Enge-
nharia ltda . Valor: r$ 231 .579,21 .

4 cm -16 499769 - 1
Prefeitura Municipal de São José do Jacuri/MG . aviso de licita-
ção . Pregão Presencial nº 001/2014 - Proc . nº 001/2014 . objeto: Com-
pra de combustíveis, óleos lubrificantes, graxas e fluídos, Departa-
mento de apoio logístico e Transportes, da Prefeitura Municipal de são 
José do Jacuri/MG . Tipo: Menor preço Item . abertura: 06/01/2014 às 
09:00h . Maiores informações no prédio da Prefeitura . Tel .: (33) 3433-
1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol Gomes do Nascimento 
- Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
002/2014 - Proc . nº 002/2014 . objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de publicações de extratos de editais, avisos, por-
tarias, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de 
interesse da administração, centímetro/coluna nos quantitativos e espe-
cificações contidas no anexo I do edital. Tipo: Menor preço Item. Aber-
tura: 06/01/2014 às 14:00h . Maiores informações no prédio da Prefei-
tura . Tel .: (33) 3433-1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol 
Gomes do Nascimento – Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
003/2014 - Proc . nº 003/2014 . objeto: aquisição de materiais de lim-
peza para atender demanda das secretarias Municipais da Prefeitura de 
são José do Jacuri . Tipo: Menor preço Item . abertura: 07/01/2014 às 
09:00h . Maiores informações no prédio da Prefeitura . Tel .: (33) 3433-
1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol Gomes do Nascimento 
– Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
004/2014 - Proc . nº 004/2014 . objeto: aquisição de gêneros alimen-
tícios e outros diversos, destinados as secretarias da prefeitura Muni-
cipal de são José do Jacuri/MG . Tipo: Menor preço lote . abertura: 
08/01/2014 às 09:00h . Maiores informações no prédio da Prefeitura . 
Tel .: (33) 3433-1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol Gomes 
do Nascimento – Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
005/2014 - Proc . nº 005/2014 . objeto: aquisição de materiais de Expe-
diente para atender demanda das secretarias Municipais do Muni-
cípio de são Jose do Jacuri/MG . Tipo: Menor preço lote . abertura: 
09/01/2014 às 09:00h . Maiores informações no prédio da Prefeitura . 
Tel .: (33) 3433-1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol Gomes 
do Nascimento – Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
006/2014 - Proc . nº 006/2014 . objeto: aquisição de gás de cozinha, 
destinados as secretarias da prefeitura Municipal de são José do Jacuri/
MG, nos quantitativos e especificações contidas no Anexo I do edi-
tal . Tipo: Menor preço Item . abertura: 10/01/2014 às 09:00h . Maiores 
informações no prédio da Prefeitura . Tel .: (33) 3433-1314 . Email: lici-
taja@hotmail .com .br . Marissol Gomes do Nascimento – Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
007/2014 - Proc . nº 007/2014 . objeto: aquisição de Medicamentos e 
material hospitalar destinados à manutenção da secretaria Municipal 
de saúde do Município de são José do Jacuri/MG, durante o exercício 
de 2014, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Tipo: 
Menor preço Item . abertura: 13/01/2014 às 09:00h . Maiores informa-
ções no prédio da Prefeitura . Tel .: (33) 3433-1314 . Email: licitaja@hot-
mail .com .br . Marissol Gomes do Nascimento – Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
008/2014 - Proc . nº 008/2014 . objeto: aquisição de materiais de 
construção em atendimento as secretarias Municipais de são José do 
Jacuri conforme anexo I do Edital . Tipo: Menor preço lote . abertura: 
14/01/2014 às 09:00h . Maiores informações no prédio da Prefeitura . 
Tel .: (33) 3433-1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol Gomes 
do Nascimento – Pregoeira .
são José do Jacuri/MG . aviso de licitação . Pregão Presencial nº 
009/2014 - Proc . nº 009/2014 . objeto: aquisição de medicamentos 
pronta entrega para atendimentos das pessoas carente do Município 
de São José do Jacuri nos quantitativos e especificações contidas no 
anexo I do edital . Tipo: Menor preço Item . abertura: 15/01/2014 às 
09:00h . Maiores informações no prédio da Prefeitura . Tel .: (33) 3433-
1314 . Email: licitaja@hotmail .com .br . Marissol Gomes do Nascimento 
– Pregoeira .

15 cm -16 499855 - 1
o MuNICÍPIo DE sÃo sEbasTIÃo Do oEsTE - MG torna 
público a retificação de Processo Seletivo Simplificado de Análise Cur-
ricular, para contratação de pessoal para a área da saúde, por tempo 
determinado, na função de Enfermeiro, Médico, Fisioterapeuta, assis-
tente social, Psicólogo, Cirurgião Dentista . Período de inscrições de 
16/12/13 à 20/12/13, no horário de 11:00hs às 16:00hs, na sede da Pre-
feitura Municipal, av . Paulo VI, 1 .759 – Centro .Informações pelo tele-
fone: (37)3286-1133 e pelo site www .saosebastiaodooeste .mg .gov .br .

2 cm -16 499808 - 1
a Prefeitura Municipal de serra da saudade-MG torna público que 
fará realizar Pregão Presencial, sob o número 023/2013, destinado à 
aquisição de combustíveis e lubrificantes diversos destinados à utili-
zação da frota municipal . a sessão será realizada no dia 27/12/2013 às 
15:00 horas, na sede da prefeitura municipal . Maiores informações pelo 
e-mail: serradasaudademg@gmail .com .

2 cm -16 499830 - 1
o MuNIcÍPIo dE SETE lAGoAS,através da Consultoria de lici-
tações e Compras, torna público que realizará licitação na modalidade 
de tomada de preço nº 22/2013, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa para realização de serviços técnicos profissionais e execução 
de projetos de trabalhos técnicos sociais PTTs – Programa de Interven-
ção em Favelas . Credenciamento e recebimento dos envelopes até às 
09h00min do dia 03/01/2014 na Consultoria de licitações e Compras 
(Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro) . sessão para abertura 
de envelopes e julgamento às 09h15min do dia 03/01/2014 . o edital 

estará à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de 
sete lagoas, endereço: www .setelagoas .mg .gov .br . Informações: (31) 
3779-3700 . aparecida Maria Duarte barbosa . Presidente da Comissão 
de licitação . Geraldo Donizete de Carvalho . Consultor

3 cm -16 499827 - 1
Extrato para publicação - aviso de licitação - convite n° 007/2013 - Pro-
cesso administrativo N° 690/2013 - o Prefeito Municipal deSIlVIA-
NÓPolIS (MG),benedito Porfírio borges, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de sIlVIaNÓPolIs (MG), 
nos termos da lei 8 .666/93, realizará Carta Convite n° 007/2013, obje-
tivando a contratação de empresa paraa execução da reforma do PsF do 
município de silvianópolis – MG . as Propostas serão recebidas até as 
14:00 horas do dia 27 de dezembro de 2013 . o Edital na integra encon-
tra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de 
silvianópolis (MG), sito a avenida Doutor José Magalhães Carneiro, 
n ° 33 - Centro de silvianópolis (MG Tel (35) 3451-1200– benedito 
Porfírio borges – Prefeito Municipal – alessandro Domingues da silva 
– Presidente da Comissão de licitação Municipal de silvianópolis/MG, 
05 de dezembro de 2013 .

3 cm -16 499726 - 1
 aVIso DE lICITaçÃo

 a Prefeitura Municipal de sobrália - MG, através da CPl, comu-
nica que abrirá ProCEsso lICITaTorIo Nº 63/2013, modalidade 
ToMaDa DE PrEços Nº 05/2013, menor preço global, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestação de serviços de Cobertura 
de Quadra da Escola osvaldo Ferreira Campos, Córrego Caixa larga, 
Zona Rural, Município de Sobrália/MG, com recursos financeiros 
do Termo de Compromisso PaC 206866/2013 . a abertura será dia 
06/01/2014 às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de sobrália, Praça 
Dr . rúsvel raimundo da rocha, 49 – Centro, sobrália/MG . o Edital 
poderá ser lido e obtido no período de 18 de dezembro de 2013 à 03 de 
janeiro de 2014, das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 horas . Infor-
mações tel/fax: (0xx33)3232-1149 com JoYCE Dos saNTos olI-
VEIra – Presidente da CPl

3 cm -16 499759 - 1
 MuNICÍPIo DE TEÓFIlo oToNI/MG - EXTraTo DE aTa DE 
rEGIsTro DE PrEços – aTa DE rEGIsTro DE PrEços Nº 
048/2013 - ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Teófilo Otoni/
MG – ForNECEDor: Comsegurança Engenharia de segurança e 
Medicina do Trabalho registrou preço de r$ 54 .500,00 – VIGÊNCIa: 
12 meses – rEFErÊNCIa: Pregão nº 059/2013 – obJETo: registro 
de preços para futura e eventual prestação de serviços de consultoria e 
assessoria técnica em saúde e segurança do trabalho, para elaboração e 
implantação de programas – T . otoni, 22 de novembro de 2013 – Getú-
lio afonso Porto Neiva .

3 cm -16 499805 - 1
 MuNICÍPIo DE TEÓFIlo oToNI/MG – rETIFICaçÃo Do 
EXTraTo DE aTa DE rEGIsTro DE PrEços Nº 051/2013 – 
O Município de Teófilo Otoni/MG vem retificar o Extrato da Ata de 
registro de Preços publicada no DoE de 03/12/2013 – pág . 10 – oNDE 
lÊ-sE: aTa DE rEGIsTro DE PrEços Nº 050/2013 – lEIa-sE: 
aTa DE rEGIsTro DE PrEços Nº 051/2013 – T . otoni, 03 de 
dezembro de 2013 – Getúlio afonso Porto Neiva .

2 cm -16 499816 - 1
 MuNIcÍPIo dE TEÓFIlo oToNI/MG- EXTraTo DE aTa DE 
rEGIsTro DE PrEços – aTa DE rEGIsTro DE PrEços Nº 
050/2013 - ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Teófilo Otoni/
MG – ForNECEDor: Coopertur – Cooperativa de Transportes 
urbano e rural ltda vencedora dos itens 01 ao item 07 – VIGÊNCIa: 
12 meses – rEFErÊNCIa: Pregão nº 057/2013 – obJETo: registro de 
preços para futura e eventual prestação de serviços de transporte para 
atender aos alunos das zonas rural e urbana da rede municipal de ensino 
– T . otoni, 28 de novembro de 2013 – Getúlio afonso Porto Neiva .

2 cm -16 499850 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubERlÂNdIA

 aviso de licitação . Pregão Presencial nº . 987/2013 . Tipo “Menor 
Preço” . secretaria Municipal de saúde - através da Diretoria de Com-
pras . Fará realizar licitação supramencionada - objeto: seleção e contra-
tação de empresa para prestação de serviços de tratamento de resíduos 
de saúde, envolvendo a coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos considerados infectantes pela legislação vigente, gerados 
nos serviços Públicos Municipais administrados pela Prefeitura Muni-
cipal de uberlândia, com fornecimento de recipientes apropriados para 
armazenagem dos resíduos nos locais de coleta . o Edital encontra-se à 
disposição na Diretoria de Compras, na av . anselmo alves dos san-
tos, nº . 600, prédio II, 2º pavimento, telefone 0xx 34-3239-2488, das 
12 às 17 horas e no site www .uberlandia .mg .gov .br, no link licita-
ções – Prefeitura Municipal de uberlândia . Valor do Edital r$ 10,00 
(dez reais) . Entrega dos Envelopes e sessão Pública para abertura no 
dia 30/12/2013 às 13:00 horas na Diretoria de Compras . uberlândia, 
13 dezembro de 2013 . almir Fernando loureiro Fontes - secretário 
Municipal de saúde 

4 cm -13 499113 - 1
PREFEITuRA do MuNIcÍPIo dE VARGINHA . aVIso . EDITal 
DE lICITaçÃo Nº 232/2013 . ToMaDa DE PrEços Nº 012/2013 . 
o Município de Varginha(M .G .), pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no C .N .P .J ./MF sob o nº 18 .240 .119/0001-05, com sede 
na rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, sr . antônio silva,torna público a aber-
tura de procedimento licitatório na modalidade ToMaDa DE PrE-
ços – do tipo Menor Preço, no regime de empreitada por preço global, 
em conformidade com a lei Federal nº 8 .666/93 e suas alterações e 
pela lei Complementar nº 123/2006, para contratação de serviços na 
área de engenharia incluindo mão-de-obra, materiais e disponibiliza-
ção de equipamentos necessários para execução do remanescente das 
obras de construção do Memorial do E .T . / Varginha-M .G .,mediante as 
condições estabelecidas em Edital . Data de Protocolo: até 07/01/2014 
às 11h00 . Data abertura: 07/01/2014 às 13h30min . Informações / 
Edital: Deptº . de suprimentos - Fones (0**35) 3690-1812 – (0**35) 
3222-9187 – 9505 - 9506, Fax (0**35) 3222-9512 – site: www .var-
ginha .mg .gov .br aquisição do Edital: Mediante requerimento através 
do Fax: (0**35) 3222-9512 ou e-mail: suprimentos@varginha .mg .gov .
brHYPErlINk “mailto:licitacoes@varginha .mg .gov .br” onde cons-
tem o nome da empresa, endereço, telefone, e-mail e a indicação da 
pessoa responsável . Varginha (M .G .), 11 de dezembro de 2013 . antônio 
silva - Prefeito Municipal .

5 cm -16 499666 - 1

o MuNICÍPIo DE VarZElÂNDIa/MG torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 53/2013 a realizar dia 30/12/13 as 09:00 hs – objeto: ser-
viços de borracharia . Edital disponível no Departamento de licitações 
situado na Praça Cícero Dumont – 30 – Centro Varzelândia – . solange 
Mendes de almeida – Pregoeira .
o MuNICÍPIo DE VarZElÂNDIa/MG torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pre-
gão Presencial nº 54/2013 a realizar dia 30/12/13 as 14:30 hs – objeto: 
aquisição veículos . Edital disponível no Departamento de licitações 
situado na Praça Cícero Dumont – 30 – Centro Varzelândia – . solange 
Mendes de almeida – Pregoeira .
 Município de Varzelândia – Extrato de Contrato – Carta Convite nº 
005/2013: Contratante: Município de Varzelândia – Contratada: JMP 
Engenharia ltda, CNPJ: 08 .606 .481/0001-95, valor: 133 .177,80 . 
objeto: ampliação de ubss – vigência: 120 dias – Varzelândia, 16 de 
dezembro 2013 . bruno Jordano oliveira borges – Presidente da CPl .

4 cm -16 499780 - 1
Município de Virginópolis/MGtorna público para conhecimento dos 
interessados que na data de 30/12/2013,às 08:00 horas, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 055/2013, cujo objeto 
é Suporte técnicona área de elaboração de projetos e fiscalização de 
obras .o Edital está disponível na integra no setor de licitação desta 
Prefeitura . Informações pelo e-mail:vgplicitacao@hotmail .com

2 cm -16 499834 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VIRGolÂNdIA – aviso de lici-
tação . Pl n .º 042/2013 - Pregão Presencial N .º 015/2013 . Tipo: Menor 
Preço por Item . objeto: aquisição de Pneus novos para reposição da 
frota de veículos Municipais, e veículos do transporte escolar, recur-
sos próprios do Município e Convênio Estadual n .º 62 .1 .3 .0380/2013 . 
Data, hora e local para abertura dos envelopes relativos à Habilitação: 
dia 30/12/2013, às 09 h, sala da CPl, à rua Prefeito Quim Júlio, n .º 63 . 
Cópias do Edital poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, 
email licitacaovirgolandia@hotmail .com  . Infor . tel . (33) 3295-1606 . 
Virgolândia/MG, 16 de dezembro de 2013 .

3 cm -16 499790 - 1


