
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 03 de abril de 2014 – 21 
Contratada: Pereira e Pereira ltda . linha 09 valor km r$ 1,51 . Valor 
total: r$-22 .459,74 . Contratada: Pereira e Pereira Transportes ltda . 
linha 34 valor km 1,42 . Valor total: r$-25 .116,96 . Contratada: sarto 
e silva Transportes ltda . linha 18, valor km r$ 1,70 . Valor Total: 
r$-18 .451,80 . Contratada: silva e Praxedes Comercio ltda . linha 
20, valor km r$ 1,36 e linha 48, valor km r$1,42 . Valor Total: 
r$-50 .515,32 . Contratada: silva e silveira Transportes ltda . linha 13, 
valor km r$ 1,63, linha 14, valor km r$ 1,70, linha 15, valor km 
r$ 1,63, linha 17, valor km r$ 1,63 e linha 33, valor km r$ 3,37 . 
Valor Total: r$-148 .368,15 . Contratada: Transportadora Firmino ltda . 
linha 41, valor km r$ 1,36 . Valor Total: r$-25 .149,12 . Contratada: 
Transporte Escolar Barreto ltda . linha 19, valor km r$ 1,36, linha 28, 
valor km r$1,42 . Valor Total: r$-50 .788,68 . Contratada: Transporte 
lopes e Jardulio ltda . linha 06, valor km r$ 1,76, linha 07, valor 
km r$ 1,42, linha 23, valor km r$ 1,42, linha 29, valor km r$ 1,63, 
linha 30, valor km r$ 3,37 e linha 42, valor km r$ 1,32 . Valor Total: 
r$-195 .605,16 . Contratada: Transporte Toledo ltda . linha 24, valor 
km r$ 1,42 . Valor Total: r$-25 .687,80 . Contratada: Transporte Wa 
ltda . linha 38, valor km r$ 1,63 . Valor Total: r$-20 .968,32 . Contra-
tada: Transportes Cobertores ltda . linha 10, valor km r$ 1,36 e linha 
12, valor km r$ 1,42 . Valor Total: r$-51 .657,00 . Contratada: Trans-
portes Irmãos rocha ltda . linha 04, valor km r$ 1,32, linha 44, valor 
km r$ 1,51 e linha 45, valor km r$ 1,70 . Valor Total: r$-68 .352,06 . 
Contratada: Transportes Mendes e Bastos ltda . linha 46, valor km r$ 
1,70 . Valor Total: r$-17 .768,40 . Contratada: Zava Bueno e Cia ltda . 
linha 36, valor km r$ 1,51 . Valor Total: r$-23 .066,76 . Contratada: 
Pereira e santana Turismo ltda . linha 03, valor km r$ 1,70 . Valor 
Total: r$-20 .502,00 . Contratada: rs Transporte de Cargas ltda . linha 
08, valor km r$ 1,32 . linha 21, valor km r$ 1,42 e linha 22, valor km 
r$ 1,32 . Valor Total: r$-90 .160,80 . Contratada: JD Transportes ltda . 
linha 01, valor km r$ 1,70 e linha 27, valor km r$ 1,42 . Valor Total: 
r$-41 .687,40 . Elói Mendes, 22 de janeiro de 2014 . Wiliam Cadorini 
- Prefeito Municipal, José adélio Machado Mendes, Jovane da silva 
Costa, ronaldo adriano da silva, Tadeu dos reis Cornélio, José aladel 
da silva, Geraldo leonel Filho, Jander Mendes de souza, Marcio Mar-
ques de Paiva, José Marcelo alves, sebastião alves Pereira, sebastião 
José Pereira, luiz roberto Pereira, Joel Francisco sarto, José roseval 
Praxedes, alessandro Donizete silveira, Paulo Donizete Firmino, Car-
los reis da silva, José leandro Pereira, Beadir Costa Toledo, Wilson 
Joaquim de azevedo, Joaquim Ferreira, João Paulo da silva rocha, 
Nestor Mendes Bastos, Jesuel Zava Bueno, Geraldo dos reis Pereira, 
sebastião Marcos Mendes, Daniel Wiliam Coelho .

14 cm -02 540041 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ELÓI MENDES . assunto: aviso 
de licitação . Processo 093/2014 . Pregão 045/2014 . objeto: Contrata-
ção de empresa apta a realizar o transporte de alunos do Ensino Funda-
mental através de veículos tipo ônibus, sprinter, kombi e Van (Besta), 
pelo menor Preço por ITEM . abertura: 15/04/2014, ás 14 horas . Mais 
informações pelo site www .eloimendes .mg .gov .br ou pelo fone (35) 
3264-3494 . Elói Mendes 02 de abril de 2014 . Valdirene armando da 
silva – Pregoeira Municipal .

2 cm -02 540047 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESMERALDAS/MG

ato de homologação de licitação
Pregão Presencial nº 004/14 . objeto: Prestação de serviços de manuten-
ção preventiva, corretiva e assistência técnica compreendendo mecâ-
nica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, 
capotaria, tapeçaria e pintura, com fornecimento de peças genuínas ou 
originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento, assim 
como assistência de socorro mecânico (tipo guincho), em veículos 
pesados . Vencedora: sintractor Peças e serviços ltda . Valores: Des-
conto ofertado sobre Tabela - 35%; Valor da Mão-de-obra - r$ 80,00 . 
Homologada nos termos do art . 4º, inciso xxII da lei 10 .520/02 em: 
02/04/14 .

Glacialdo de souza Ferreira
Prefeito Municipal .

3 cm -02 540185 - 1
 aVIso DE lICITaçÃo ProCEsso lICITaTÓrIo N . 

º 038/2014 – PrEGÃo PrEsENCIal N . º 024/2014 .

a PrEFEITura MuNICIPal DE FErros, MG, torna público que 
fará realizar Processo licitatório na Modalidade PrEGÃo PrEsEN-
CIal N .° 024/2014, tipo Menor Preço ITEM, para contratação de 
empresa para fornecimento de aparelhos e utensílios domésticos . Data 
de recebimento e abertura das propostas: Dia 14/04/2014 às 14:00hs . 
Maiores informações e o Edital completo poderão ser obtidos na Pre-
feitura Municipal de Ferros, Departamento de Patrimônio, Compras e 
serviços Gerais na rua Fernando Dias de Carvalho, n .º 16 - Centro - 
Tel: (31) 3863-1502 – e-mail: licitacao@ferros .mg .gov .br - sueli Car-
valho lage - Pregoeira

3 cm -02 539822 - 1
o MuNICÍPIo DE FlorEsTal torna pública a abertura do Pro-
CEsso lICITaTÓrIo 010/2014 – ToMaDa DE PrEços nº 
003/2014 para a contratação de prestação dos serviços de Coleta de 
lixo na Zona urbana e Periferia deste Município . Entrega das docu-
mentações e propostas: 23/04/2014 até às 08:45 horas . abertura da 
documentação: 23/04/2014 às 09:00 horas . Informações sobre o Edi-
tal: Prefeitura Municipal de Florestal, rua Benedito Valadares, 243 . 
- Centro, Florestal/MG, e-mail licitacaopmf@gmail .com ou pelo Tel: 
(31) 3536-3971 . Natalis Gonçalves luiz . Presidente da Comissão de 
licitação .

3 cm -02 539877 - 1
 ExTraTo Para PuBlICaçÃo: a pregoeira da Prefeitura de For-
moso comunica aos interessados que acha-se aberto o pregão presencial 
nº 013/2014, registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para a realização de serviços diversos em veícu-
los e máquinas integrantes do Patrimônio do Município de ForMoso, 
com abertura para o dia 22/04/2014 as 09:00 hs, na sede da Prefeitura 
Municipal de Formoso, localizada na rua Governador Milton Cam-
pos nº 47, Bairro Centro ou pelo telefone 0xx38-3647-1264 ou pelo 
e-mail comprasformoso@hotmail .com  . Fso 02/04/2014 .Joelma Fer-
reira arruda .

3 cm -02 540070 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL- o Departamento de 
licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, torna público a aber-
tura do PrEsENCIal Por rEGIsTro DE PrEço Nº 055/2014 
– registro de Preços para aquisição de MEDICaMENTos MaNI-
PulaDos para suprir em regime emergencial as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde . a abertura dos envelopes será dia 28 de 
abril de 2014 às 09:30hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Frutal/MG, localizada à Praça Dr . França nº 100 .o edital referente 
a este Pregão pode ser solicitado pelo email: licitacao@frutal .mg .gov .
br .MarCos MarTINs DE MENEZEs-Presidente da CPl

3 cm -02 539978 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL- o Departamento de 
licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, torna público a aber-
tura do PrEsENCIal Por rEGIsTro DE PrEço Nº 054/2014 – 
registro de Preços para aquisição de MaTErIal DE ExPEDIENTE 
a serem usados pelas Diversas secretarias deste Municipio . a abertura 
dos envelopes será dia 24 de abril de 2014 às 09:00hs na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça Dr . 
França nº 100 . o edital referente a este Pregão pode ser solicitado pelo 
email: licitacao@frutal .mg .gov .br .MarCos MarTINs DE MENE-
ZEs-Presidente da CPl

3 cm -02 539976 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL- o Departamento de 
licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, torna público a aber-
tura do PrEsENCIal Por rEGIsTro DE PrEço Nº 047/2014 – 
registro de Preços para eventual aQuIsIçÃo DE MaTErIal DE 
rEPosIçÃo DE INForMaTICa para as necessidades das Diversas 
secretarias . a abertura dos envelopes será dia 22 de abril de 2014 às 
09:30hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
localizada à Praça Dr . França nº 100 . o edital referente a este Pregão 
pode ser solicitado pelo email: licitacao@frutal .mg .gov .br .MarCos 
MarTINs DE MENEZEs-Presidente da CPl

3 cm -02 539975 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL- o Departamento de 
licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, torna público a aber-
tura do PrEsENCIal Por rEGIsTro DE PrEço Nº 011/2014 
– registro de Preços para eventual Contratação de EMPrEsa 
EsPECIalIZaDa em serviços de desratização, descupinização e 
dedetização em geral para atender as necessidades da área interna e 

externa, e limpeza de caixas d’água e reservatório de diversos setores 
da secretaria de saúde . a abertura dos envelopes será dia 29 de abril de 
2014 às 09:30 hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/
MG, localizada à Praça Dr . França nº o edital referente a este Pregão 
pode ser solicitado pelo email: licitacao@frutal .mg .gov .br .MarCos 
MarTINs DE MENEZEs-Presidente da CPl

3 cm -02 539982 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL-o Departamento de 
licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, torna público a aber-
tura do PrEsENCIal Por rEGIsTro DE PrEço Nº 058/2014 – 
registro de Preços para a aquisição de MaTErIal PErMaNENTE 
DE INForMaTICa para as Diversas secretarias . a abertura dos enve-
lopes será dia 29 de abril de 2014 às 14:30hs na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça Dr . França nº 
100 .o edital referente a este Pregão pode ser solicitado pelo email: lici-
tacao@frutal .mg .gov .br .MarCos MarTINs DE MENEZEs-Presi-
dente da CPl

3 cm -02 539985 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuARACIABA, com sede à 
rua Direita 92 torna público que realizará em sua sede as seguintes 
licitações:
 Pregão presencial nº 030/2014, para montagem de registro de Preços 
nº 009/2014 aquisicao de uniformes para Vigilância Epidemiológica e 
Oficinas do CRAS. Dia 16/04/2014 às 9:30h.
 Pregão presencial nº 031/2014, para contratação de profissional para 
monitoria na Oficina de Violão do CRAS. Dia 16/04/2014 às 8:00h. Os 
editais completos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal 
de Guaraciaba . Informações (31)3893-5130 .

3 cm -02 540092 - 1
Município de Guidoval – Processo licitatório nº 102//2014 – Tomada 
de Preço 004/2014, objeto: ExECuçÃo DE ProJETo ExECuTIVo 
DE ENGENHarIa Para a CoNsTruçÃo DE uMa CoNs-
TruCao DE PassarEla EM EsTruTura METalICa CoM 
CM 52,44M x 3,20M DE CoMPrIMENTo Para PEDEsTrEs E 
MoTo soBrE o rIo xoPoTo- data: 25/04/2014, às 09:00 horas, 
informações e solicitação do edital através do e-mail: licitaguido@
yahoo .com .br ou na sede da Prefeitura, sita á Pça santo antônio Nº 71 
centro, Guidoval - MG 02/04/2014 .

2 cm -02 540184 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuIMARÂNIA/MG– rETIFI-
CaçÃo - Na publicação do aviso de licitação - Pregão Presencial Nº 
80/2014, veiculado no “Jornal Minas Gerais” - Caderno II - Pág . 84 no 
dia 28/03/2014 . onde se lê: “objeto: aquisição de Microônibus com 
capacidade mínima de 16 lugares na Cor Branca, conforme descrição 
do anexo I do Edital .” leia-se: “objeto: aquisição de 01 (um) veículo 
tipo van, motor 2 .3 no mínimo, capacidade mínima para 15 (quinze) 
passageiros mais 01 (um) motorista, zero km, conforme plano de traba-
lho aprovado pela sEs e descrição do anexo I do edital .” (a) Maria da 
Glória dos reis – Prefeita .

3 cm -02 540012 - 1
 EsTaDo DE MIaNs GEraIs

Prefeitura Municipal de Gurinhatã
aviso de licitação
“Tomada de preço

o MuNICÍPIo DE GurINHaTÃ – PrEFEITura MuNICIPal 
torna público para conhecimento dos interessados, a realização de lici-
tação na Modalidade “ToMaDa DE PrEços” nº 002/2014, Processo 
nº 018, tendo por objeto o rECaPEaMENTo EM CBuQ DE TrE-
CHos DE ruas E aVENIDas no município de gurinhatã, objeto do 
Termo de Convenio 0035/2013, celebrado entre o sEToP e o Muni-
cípio de Gurinhatã . o recebimento dos envelopes contendo os docu-
mentos de habilitação e as propostas de preços acontecerão até as 13h 
do dia 22 de abril de 2014, com abertura prevista para mesmo dia e as 
13h30m, na sala de reuniões do Departamento Municipal de adminis-
tração e Finanças/setor de licitações, av . Getúlio Vargas, nº 925, Cen-
tro, Gurinhatã . o edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhatã, cuja copia poderá 
ser obtida na Comissão de licitação, no horário das 13hs as 17hs de 
segunda-feira a sexta-feira, mediante pagamento de taxa de r$ 50,00 
reais, referente aos custos de reprografia. Maiores informações: Tele-
fones (0xx34) 3264-1010/ramal 34 – Gurinhatã, 02 de abril de 2014 . 
Maida Maria Martins –Presidente da CPl

5 cm -02 539788 - 1
o M. de Ibiaí, MG- torna público o P . nº 024/2014 PP nº 017/2014 . 
oBJETo:aQuIsIçÃo DE PNEus e outros .sessão: 15/04/2014 às 
10:00 hs . Edital Completo: P . M . de ibiaí ou solicitados por e-mail: 
setordelicitacao .ibiai@hotmail .com . Ibiaí, 31 de março de 2014 . ade-
lice raquel Cordeiro-Pregoeira .

1 cm -31 538406 - 1
A P.M. DE IBIAÍ-MGtorna público a CHaMaDa PÚBlICa nº . 
01/2014, aq . alimentos da agricultura familiar . Entrega de Documen-
tos: entre os dias 15 a 22 de abril às 10h00min . Edital Completo: P M . 
de Ibiaí ou solicitados por e-mail: setordelicitacao .ibiai@hotmail .com, 
Ibiaí 01 de abril de 2014 . Comisssão Permanente de licitação .

1 cm -02 539752 - 1
MuNICÍPIo DE IBIraCI: pregão presencial tipo menor preço Glo-
bal nº 0036/2014 . objeto: “CoNTraTaçÃo DE PEssoa JurÍDICa 
Para MINIsTrar aulas DE HIDroGINÁsTICa” . a abertura 
dos envelopes será dia 29/04/2014 às 08h30, no setor de licitações, 
sito a r: seis de abril, 912 . Para extração do edital, acessar o site www .
ibiraci .mg .gov .br no campo licitações . Maiores informações no ende-
reço acima ou pelo telefone (35) 3544-9700, IBIraCI/MG 02 de abril 
de 2014 .

2 cm -02 540212 - 1
PREFEITuRA DE IBIRITÉ

Pa 042/2014 PP 016/2014 – obj: locação de aparelhos concentrado-
res de oxig . de 5 e 10 litros e fornecimento de oxig . medic . gasoso em 
cilindros para atend . domiciliar . abert . 16/04/2014 às 14h00m . Edital 
disponível site www .ibirite .mg .gov .br . Pa 01/2014 PP 01/2014 – revo-
gação do certame amparado no art . 49 da lei 8 .666/93 . Pa 35/2014 
PP 13/2014 arP nº 52/2014 (Município de Ibirité e unipart Centro 
de Cópias e locação ltda .); obj: serviços de plotagem de arquivos 
digitais; Vlr . r$ 5 .080,00; Vig: 12 meses; DoF 1240 . Pa 358/2013 
PE 50/2013 arP nº 044/2014:(FMs de Ibirité e Comercial Manches-
ter ltda .-ME); obj: aquisição de suprimentos de informática; Vlr . r$ 
70 .088,40; Vig: 12 meses; DoF 1380 . arP nº 045/2014:(FMs de 
Ibirité e Comercial oliveira Carvalho Eireli-ME); obj: aquisição de 
suprimentos de informática; Vlr . r$ 49 .889,60; Vig: 12 meses; DoF 
1380 .arP nº 046/2014:(FMs de Ibirité e I .T . suprimentos ltda .-EPP); 
obj: aquisição de suprimentos de informática; Vlr . r$ 965,00; Vig: 12 
meses; DoF 1380 . arP nº 047/2014:(FMs de Ibirité e ktec do Bra-
sil – Distrib . Prod . Informática ltda .-ME); obj: aquisição de supri-
mentos de informática; Vlr . r$ 6 .379,98; Vig: 12 meses; DoF 1380 . 
arP nº 048/2014:(FMs de Ibirité e Mac suprim . Material de Escritó-
rio ltda .-ME); obj: aquisição de suprimentos de informática; Vlr . r$ 
137 .510,00; Vig: 12 meses; DoF 1380 . arP nº 049/2014:(FMs de Ibi-
rité e Papelaria Irmãos Borges ltda .-EPP); obj: aquisição de suprimen-
tos de informática; Vlr . r$ 115 .988,00; Vig: 12 meses; DoF 1380 . arP 
nº 050/2014:(FMs de Ibirité eTotal Distrib . atacadista ltda .-EPP); 
obj: aquisição de suprimentos de informática; Vlr . r$ 9 .380,00; Vig: 
12 meses; DoF 1380 . arP nº 051/2014:(FMs de Ibirité eZapp Com . 
Inform . serviços ltda .-ME); obj: aquisição de suprimentos de infor-
mática; Vlr . r$ 73 .597,68; Vig: 12 meses; DoF 1380 .P .a N° 025/2014- 
TP Nº 003/2014 . a PMI através da CPl comunica a suspensão “sine 
die” do processo em epígrafe disponível no site www .ibirite .mg .gov .
br .Pa 047/2014 PP 018/2014 – a PMI através do Pregoeiro comunica 
a 1ª nota de esclarecimento que encontra-se disponível no site www .
ibirite .mg .gov .br .

8 cm -02 540221 - 1
o Município de Igaratinga, torna público a abertura do Pl n° 29/14, 
Pregão Presencial n° 20/14 e registro de Preço n° 12/14, do tipo 
menor preço por lote . objeto: Contratação eventual e futura de empre-
sas especializadas em prestação de serviços como: brigadistas, equipe 
de apoio, banheiros químicos, gradil, barracas, tendas e fechamentos 
para eventos promovidos pelas secretarias do Município de Igaratinga/
MG . abertura dia 16/04/2014 às 09:00h . Dotações orçamentárias: 
02 .02 .01 .04 .122 .0043 .2013-3 .3 .90 .39 .00-43 . o edital encontra-se na 
Prefeitura e no site www .igaratinga .mg .gov .br  . Mais informações (37) 
3246-1134 ou fax (37) 3246-1404 . Igaratinga, 02 de abril de 2014 – 
letícia Gomes lara - Pregoeira .,

3 cm -02 540017 - 1

o MuNICÍPIo DE IGARATINGA,torna Público o extratos de 
contrato nº 55/2014 . Contratado: PolIs auDITorIa E sErVI-
ços CoNTÁBEIs lTDa, objeto: Contratação de uma empresa 
especializada prestadora de serviços, para a realização de CoN-
Curso PÚBlICo para cargos do quadro de funcionários da Prefei-
tura Municipal de Igaratinga,vigência: 150 dias, dotação orçamentá-
ria: 02 .02 .01 .04 .122 .0012 .2010-3 .3 .90 .39 .00-38, com um percentual 
de 19% do valor arrecadado das inscrições . Igaratinga, 02 de abril de 
2014 . Fábio alves costa Fonseca – Prefeito Municipal .

2 cm -02 540072 - 1
 MuNICIPIo DE ILICINEA/MG.republica aviso de licitação: Pro-
cesso 16/2014 Tomada de Preços 01/2014, Contratação de Empresa 
especializada para Construção de uma academia de saúde no Muni-
cípio de Ilicínea, conforme planilhas anexas ao edital . a entrega dos 
envelopes e abertura será no dia 23/04/14 às 09h00 na Prefeitura Muni-
cipal de Ilicínea . Maiores informações e instrumento convocatório no 
Dep . de Compras e licitações, sito à Pça . Pe . João lourenço leite, 
53, Centro, Ilicínea – MG, ou através do tel . 35 3854-1319 Pregoeira 
: Marcela Fernanda

2 cm -02 539777 - 1
 MuNICIPIo DE IlICINEa/MG . aVIso DE lICITaçÃo: Processo 
29/2014 Pregão Presencial 14/2014, aquisição de Pneus para manu-
tenção da Frota Municipal de Ilicínea para o ano vindouro de 2014 . 
a entrega dos envelopes e abertura será no dia 15/04/14 às 09h00 na 
Prefeitura Municipal de Ilicínea . Maiores informações e instrumento 
convocatório no Dep . de Compras e licitações, sito à Pça . Pe . João 
lourenço leite, 53, Centro, Ilicínea – MG, ou através do tel . 35 3854-
1319 Pregoeira : Marcela Fernanda 

2 cm -02 540149 - 1
ToMaDa DE PrEço 07/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
nos autos do Processo licitatório n° 22/2014, instaurado na modalidade 
Tomada de Preço nº 07/2014, cujo objeto é a contratação de assessoria 
jurídica, em atendimento a questionamento formulado, torna público 
aos interessados que a dotação orçamentária reservada para cobrir a 
contratação, intitulada “Manutenção das atividades administrativas”, 
que engloba assessoria jurídica, contábil e financeira, importa em R$ 
147 .000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), para o exercício de 2014 . 
Inhaúma, 01/04/2014 . Graziele santos de Paula, Presidente da Comis-
são Permanente de licitação .

ToMaDa DE PrEço 08/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
torna público aos interessados que está realizando licitação pública, na 
modalidade Tomada de Preço nº 08/2014, cujo objeto é a aquisição de 
medicamentos e material médico para a rede Farmácia de Minas . o 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no setor de lici-
tações e compras, sito a Praça Expedicionário Claudovino Madaleno 
nº 25, Centro, Inhaúma/MG, no horário de 8h:00min às 11h:00min e 
de 12h:30min às 16h:30min, de 2ª a 6ª Feira . os envelopes contendo a 
documentação e proposta comercial deverão ser protocolados na sede 
do município até às 9h:00min do dia 23/04/2014 . Mais informações 
poderão ser obtidas através do telefone (31) 3716-4201 . Inhaúma, 
01/04/2014 . Graziele santos de Paula, Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

ToMaDa DE PrEço 09/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
torna público aos interessados que está realizando licitação pública, 
na modalidade Tomada de Preço nº 09/2014, cujo objeto é a aquisi-
ção de medicamentos para o Hospital Municipal . o edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no setor de licitações e com-
pras, sito a Praça Expedicionário Claudovino Madaleno nº 25, Centro, 
Inhaúma/MG, no horário de 8h:00min às 11h:00min e de 12h:30min às 
16h:30min, de 2ª a 6ª Feira . os envelopes contendo a documentação e 
proposta comercial deverão ser protocolados na sede do município até 
às 9h:00min do dia 25/04/2014 . Mais informações poderão ser obti-
das através do telefone (31) 3716-4201 . Inhaúma, 01/04/2014 . Graziele 
santos de Paula, Presidente da Comissão Permanente de licitação .

lEIlÃo 01/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
torna público aos interessados que está realizando licitação pública, 
na modalidade leilão nº 01/2014, cujo objeto é a alienação de bens 
móveis inservíveis para a administração Municipal, compreendidos 
por sucata eletrônica, sucata mista, ônibus, máquina e veículo de pas-
seio . o leilão ocorrerá às 10h:00min do dia 26/04/2014, na garagem da 
secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e rural . o edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no setor de licitações e com-
pras, sito a Praça Expedicionário Claudovino Madaleno nº 25, Centro, 
Inhaúma/MG, no horário de 8h:00min às 11h:00min e de 12h:30min às 
16h:30min, de 2ª a 6ª Feira . Mais informações poderão ser obtidas atra-
vés do telefone (31) 3716-4201 . Inhaúma, 01/04/2014 . Graziele santos 
de Paula, Presidente da Comissão Permanente de licitação .

12 cm -02 539885 - 1
ToMaDa DE PrEço 07/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
nos autos do Processo licitatório n° 22/2014, instaurado na modalidade 
Tomada de Preço nº 07/2014, cujo objeto é a contratação de assessoria 
jurídica, em atendimento a questionamento formulado, torna público 
aos interessados que a dotação orçamentária reservada para cobrir a 
contratação, intitulada “Manutenção das atividades administrativas”, 
que engloba assessoria jurídica, contábil e financeira, importa em R$ 
147 .000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), para o exercício de 2014 . 
Inhaúma, 01/04/2014 . Graziele santos de Paula, Presidente da Comis-
são Permanente de licitação .

ToMaDa DE PrEço 08/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
torna público aos interessados que está realizando licitação pública, na 
modalidade Tomada de Preço nº 08/2014, cujo objeto é a aquisição de 
medicamentos e material médico para a rede Farmácia de Minas . o 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no setor de lici-
tações e compras, sito a Praça Expedicionário Claudovino Madaleno 
nº 25, Centro, Inhaúma/MG, no horário de 8h:00min às 11h:00min e 
de 12h:30min às 16h:30min, de 2ª a 6ª Feira . os envelopes contendo a 
documentação e proposta comercial deverão ser protocolados na sede 
do município até às 9h:00min do dia 23/04/2014 . Mais informações 
poderão ser obtidas através do telefone (31) 3716-4201 . Inhaúma, 
01/04/2014 . Graziele santos de Paula, Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

ToMaDa DE PrEço 09/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
torna público aos interessados que está realizando licitação pública, 
na modalidade Tomada de Preço nº 09/2014, cujo objeto é a aquisi-
ção de medicamentos para o Hospital Municipal . o edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no setor de licitações e com-
pras, sito a Praça Expedicionário Claudovino Madaleno nº 25, Centro, 
Inhaúma/MG, no horário de 8h:00min às 11h:00min e de 12h:30min às 
16h:30min, de 2ª a 6ª Feira . os envelopes contendo a documentação e 
proposta comercial deverão ser protocolados na sede do município até 
às 9h:00min do dia 25/04/2014 . Mais informações poderão ser obti-
das através do telefone (31) 3716-4201 . Inhaúma, 01/04/2014 . Graziele 
santos de Paula, Presidente da Comissão Permanente de licitação .

lEIlÃo 01/2014
o Município de Inhaúma/MG, através do setor de licitações e compras, 
torna público aos interessados que está realizando licitação pública, 
na modalidade leilão nº 01/2014, cujo objeto é a alienação de bens 
móveis inservíveis para a administração Municipal, compreendidos 
por sucata eletrônica, sucata mista, ônibus, máquina e veículo de pas-
seio . o leilão ocorrerá às 10h:00min do dia 26/04/2014, na garagem da 
secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e rural . o edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no setor de licitações e com-
pras, sito a Praça Expedicionário Claudovino Madaleno nº 25, Centro, 
Inhaúma/MG, no horário de 8h:00min às 11h:00min e de 12h:30min às 
16h:30min, de 2ª a 6ª Feira . Mais informações poderão ser obtidas atra-
vés do telefone (31) 3716-4201 . Inhaúma, 01/04/2014 . Graziele santos 
de Paula, Presidente da Comissão Permanente de licitação .

12 cm -02 539890 - 1
MuNICÍPIo DE IPATINGA– ErraTa N .º 01 – ToMaDa DE PrE-
ços 001/2014 –sEMoP .oBJETo: seleção de empresa para execução 
de serviços de recomposição asfáltica (operação Tapa Buracos) neste 
município . No aNExo II - Planilha com referência de Preços, oNDE 
sE lÊ: Item 0103: Concreto Betuminoso usinado a Quente, Faixa C 

com cap . 50/70 - uNID .: M3, e Item 0104: Execução de base de escó-
ria estabilizada granulometricamente, com mistura na pista, incluindo 
fornecimento de material de jazida, escavação, carga, descarga, umede-
cimento, espalhamento e compactação do material . uNID .: M3 . lEIa-
sE:Item 0103: Concreto Betuminoso usinado a Quente Faixa C com 
cap . 50/70 - uNID .: T (Tonelada) .Item 0104: Execução de base de escó-
ria estabilizada granulometricamente, com mistura na pista, incluindo 
escavação, carga, transporte, descarga, umedecimento, espalhamento e 
compactação do material, exceto fornecimento de material de jazida . 
uNID .: T (Tonelada) .DEsCoNsIDErar na íntegra o aNExo VI 
- “Termo de referência” publicado em: 20/03/2014 onde consta os 
tópicos: objetivo, Instalação do canteiro,Equipamentos, Manutenção, 
segurança do Trabalha, Placa de obra, sinalização, Tapume, Barracão 
de Obra, Instalações definitivas e provisórias, Providências relativas ao 
Trânsito, Transporte, Acompanhamento fotográfico, Alterações, Obser-
vações Gerais, e Especificações Técnicas e CONSIDERAR o ANEXO 
VI - “Termo de referência” onde consta os tópicos: objetivo, ,Equi-
pamentos, Manutenção, segurança do Trabalha, , sinalização, Provi-
dências relativas ao Trânsito,Transporte, Acompanhamento fotográfico, 
Alterações, Observações Gerais e Especificações Técnicas, que passa a 
integrar ao edital a partir desta data . Informações complementares no 
Departamento de suprimentos, 2º andar do prédio da PMI, av . Maria 
Jorge selim de sales, n .º 100, Centro, CEP 35 .160-011, Ipatinga - MG, 
telefone (31) 3829-8203, fax (31) 3829-8248, no horário de 12:00 às 
17:00 h . José Maria Ferreira, secretário Municipal de obras Públicas, 
em: 02 de abril de 2014 .

7 cm -02 539936 - 1
Prefeitura M. de Itaguara- MGtorna público Extrato de Convênio 
26/2014 Conveniente: CIrCuITo TurIsTICo Do ValE Do Paro-
EPEBa . objeto: ação Conjunta entre os Municípios no âmbito da 
administração Pública . Validade: 24/02/2015: Valor Mensal: 500,00 - 
anderson rodrigues Caetano/ Prefeito em Exercício- 24/02/2014

 PrEFEITura MuNICIPal DE ITaGuara- MG – ProCEsso 
22/2014 – PrEGÃo 15/2014 . Extrato de Contratos . oBJETo: Con-
tratação de empresa / pessoa física para prestação de serviços de trans-
porte escolar para atender a demanda da secretaria M . Educação . 
Contrato 44/2014 JID TraNsPorTEs lTDa linhas 09,10,12,13,14 
com valor total de r$336 .182,00; Contrato 46/2014 ExPrEsso 
DalDEGaN lTDa linhas 16,20,22 com valor total de r$66 .339,80; 
Contrato 45/2014 MaCTur TurIsMo lTDa linhas 11,19,21 com 
valor total de r$173 .492,00; Contrato 47/2014 NIValDo NIlToN 
DE olIVEIra linha 15 com valor total de r$95 .600,40; Contrato 
48/2014 aNToNIo TEIxEIra NETo linha 17 com valor total de 
r$58 .800,00; Contrato 49/2014 JosÉ FErrEIra DE souZa linha 
18 com valor total de r$74 .534,00; Total geral r$804 .948,20 . Con-
tratação de empresa / pessoa física para o transporte de estudantes 
para atender a demanda da secretaria M . Educação . Itaguara 24/03/14 . 
alisson Diego Batista Moraes- Prefeito/ Cássia Maria Ferreira Mello – 
secretária Municipal de Educação .

 Prefeitura M . de Itaguara- MG torna público Extrato de Contrato 
29/2014 Contratada: CooPEraTIVa aGroPECuÁrIa DE ITa-
Guara . objeto: locação de Imóvel para funcionamento do CVT . 
Validade: 31/12/2016: Valor Mensal: 1 .873,48 – alisson Diego Batista 
- 28/02/2014

 Prefeitura M . de Itaguara- MG torna público Extrato de Convênio 
43/2014 Conveniente: assoCIaçÃo Dr PaIs E aMIGos Dos 
ExCEPCIoNaIs DE ITaGuara . objeto: repasse no Exercício de 
2014 de quantia oriundo do FuNDEB . Validade: 31/12/2014: Valor 
do repasse: r$125 .000,78 - Itaguara 24/03/14 . alisson Diego Batista 
Moraes- Prefeito/ Cássia Maria Ferreira Mello – secretária Municipal 
de Educação .

 Prefeitura M . de Itaguara- MG torna público Extrato de Convênio 
42/2014 Conveniente: Casa DE DoNa DorÍCa . objeto: repasse 
no Exercício de 2014 de quantia oriundo do FuNDEB . Validade: 
31/12/2014: Valor do repasse: r$165 .917,10 - Itaguara 24/03/14 . 
alisson Diego Batista Moraes- Prefeito/ Cássia Maria Ferreira Mello 
– secretária Municipal de Educação .

 Prefeitura M . de Itaguara- MG torna público Extrato de Contrato 
105/2013 Processo 73/2013 Dispensa: 17/2013 Contratada: TElE-
FôNICa BrasIl s/a . objeto: Prestação de serviços Móvel Pessoal . 
Validade: 180 dias: Valor Mensal: 1 .500,00 – alisson Diego Batista 
– 07/03/2014

11 cm -01 539736 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAGuARA- MG – Processo 
16/2014 – tomada de preços 02/2014 . Extrato de homologação, a favor 
das empresas: WaNDErsoN JosÉ Da sIlVa CarNEIro- EIrElI 
itens 04,07 valor total r$40 .500,00; ToTal loCaçõEs Do Bra-
sIl lTDa itens 06,08 valor total r$58 .470,00; PrEMolDaDos 
BEla VIsTa lTDa itens 02,03,05 valor total r$56 .662,80 . Total 
geral r$155 .632,80 . objeto . Prestação de serviços de loCaçÃo DE 
CaMINHõEs E MÁQuINas . Itaguara 02/04/2014 . alisson Diego 
Batista Moraes- Prefeito

2 cm -02 540263 - 1
 PREFEITuRA M. DE ITAGuARA- MG- torna público Extrato de I 
Termo aditivo ao Contrato 120/2013, Contratada: Fundação de Ensino 
de Contagem . Tendo em vista a falha na formatação no quantitativo 
de questões para os cargos de ENGENHEIro CIVIl, aNalIsTa 
aMBIENTal, NuTrICIoNIsTa E assIsTENTE soCIal, consi-
derando os recursos interpostos em detrimento deste fato, a FuNEC 
optou por anular as provas de tais cargos ora mencionados, sendo que 
as provas para os referidos cargos serão realizados em data, hora e local 
a serem decididos . Itaguara 02/04/2014 alisson Diego Batista Moraes- 
Prefeito Municipal

3 cm -02 540265 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAMARANDIBA/MG– HoMo-
loGaçÃo ProCEsso sElETIVo – EDITal Nº 01/2013 . o Pre-
feito Municipal de Itamarandiba/MG, no uso de suas atribuições 
legais, homologa o resultado finald o Processo Seletivo publicado no 
site www .seapconcursos .com .br em 21/03/2014, através do Decreto nº 
3863/2014 de 21/03/2014, para que produza seus efeitos legais . Erildo 
do Espírito santo Gomes – Prefeito Municipal .

 PrEFEITura MuNICIPal DE ITaMaraNDIBa/MG - PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 0033/2 .014 . oBJETo: registro de Preços para aqui-
sição de carnes diversas para atendimento aos diversos setores desta 
prefeitura . aBErTura: 22/04/2 .014 . Todos os interessados em par-
ticipar da licitação supra poderão obter cópia completa do edital no 
Depto . De licitações da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita 
a rua Tabelião andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG . Poderá ser 
solicitado pelo e-mail: licitacao@itamarandiba .mg .gov .br . Informações 
complementares poderão ser obtidas através do e-mail supra ou através 
do fone: (38) 3521 .3172 .

 PrEFEITura MuNICIPal DE ITaMaraNDIBa/MG - PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 0034/2 .014 . oBJETo: registro de preços para aqui-
sição de pães e lanches diversos objetivando o atendimento a diversos 
setores desta Prefeitura . aBErTura: 22/04/2 .014 . Todos os interes-
sados em participar da licitação supra poderão obter cópia completa 
do edital no Depto . De licitações da Prefeitura Municipal de Itama-
randiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG . 
Poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@itamarandiba .mg .gov .br . 
Informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail 
supra ou através do fone: (38) 3521 .3172 .

7 cm -02 540177 - 1
MuNICÍPIo DE ITANHANDu/MG– Extrato de Termo de Homo-
logação e adjudicação, Pregão Presencial 017/2014 . objeto: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços diversos (capina, poda, 
limpeza, pintura e afins) no Município de Itanhandu. O Prefeito Muni-
cipal no uso de suas atribuições legais Homologa o referido processo e 
o adjudica às empresas: Daniel Pinto ME . CNPJ: 14 .714 .759/0001-40 . 
Itanhandu/MG . Itanhandu, 27/03/2014 . Joaquim arnoldo Evangelista 
silva – Prefeito Municipal .

2 cm -02 539753 - 1
MuNICÍPIo DE ITANHANDu/MG– Extrato de Termo de Homolo-
gação e adjudicação, Pregão Presencial 018/2014 . objeto: registro de 
Preços para fornecimento de cartuchos, toners, fitas e prestação de ser-
viços de recarga de toners para as impressoras da Prefeitura Municipal 
de Itanhandu . o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais 
Homologa o referido processo e o adjudica às empresas: artur santiago 
Wood-ME . CNPJ: 11 .472 .725/0001-07 . Pouso alegre/MG . Comercial 


