
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quarTa-feira, 07 de maio de 2014 – 21 
fundado no Processo Licitatório nº 0066/2014. Objeto: Aquisição de 
Produtos de limpeza e Produtos para tratamento de Água . a sessão 
com entrega e abertura dos envelopes será dia 19 de maio de 2014 às 
13h: 30min . o edital e maiores informações está disponível na sede 
da Prefeitura, na rua antonio Mariano da silva, 36 – centro – anto-
nio rodrigues da silva, Prefeito Municipal – Darlei José da silva 
– Pregoeiro .

9 cm -06 553608 - 1
 A PREFEITuRA MuNICIPAL DE TuRMALINA-MG,torna 
público, que fará realizar licitação - mod. Pregão Presencial nº019/2014, 
destinada à Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de 
serviços de Transporte Escolar, através de veículos apropriados, com 
entrega dos envelopes de habilitação e proposta às 09 horas do dia 20 
de maio de 2014, nos termos da lei 8 .666/93, lei 10 .520/02 . Demais 
informações e Edital à disposição na PrEF . M . TurMalINa-MG, 
à av . lauro Machado, n° 230 - Centro - CEP 39 .660-000 - Turmali-
na-MG - telefone nº 038.3527-1257 (atendimento em h. comercial). 
PrEF .M . TurMalINa-MG, 06 de maio de 2014 . Fabiana P . Barroso . 
Pregoeira .

3 cm -06 553446 - 1
 EXTraTo Do CoNTraTo Nº 058/2014 - Proc . Nº 016/2014 – 
Tomada de Preços 003/2014; oBJETo: Contratação da empresa do 
ramo de engenharia civil para implantação do sistema de abastecimento 
de água (rede de distribuição) nas localidades de Tolda, Ribeirão das 
posses, Moreira e lagoa no Município de Turmalina/MG . CoNTra-
TaDa/CNPJ/Valor ToTal r$: CoNsTruTora MaCEDo FEr-
rEIra lTDa - ME/ 17 .474 .430/0001-48/ r$ 208 .924,61 . VIGÊNCIa: 
07/04/2014 a 06/09/2014 . CPl .

2 cm -06 553813 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBAPoRANGA/MG - Extrato de 
edital de Pregão Presencial srP nº 013/2014 . oBJETo: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de seguros, para os veículos da frota 
municipal . Tipo menor preço por lote . Protocolo 19/05/2014 às 08:30 
horas . abertura às 09:00 horas do mesmo dia . Edital disponível no 
setor de licitações da Prefeitura Municipal . Informações pelo Telefone 
(33) 3323-1200. Ubaporanga, 06 de Maio de 2014.///PREFEITuRA 
MuNICIPAL DE uBAPoRANGA/MG- Extrato de edital de Pregão 
Presencial srP nº 015/2014 . oBJETo: Contratação de empresa para 
prestação de serviços em confecção de uniformes e bolsa, para atender 
as necessidades das secretarias Municipal de saúde, assistência social 
e Educação . Tipo menor preço por item . Protocolo 19/05/2014 às 13:30 
horas . abertura às 14:00 horas do mesmo dia . Edital disponível no setor 
de licitações da Prefeitura Municipal. Informações pelo Telefone (33) 
3323-1200 . ubaporanga, 06 de Maio de 2014 .

4 cm -06 553593 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG. aVIso DE 
ALTERAÇÃO. (republicado, por alteração das quantidades e unida-
des do lote 03). EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO. Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº .  038/2014 . objeto: Fornecimento de descartáveis, 
fraldas e acessórios para higiene pessoal, conforme especificações cons-
tantes no ANEXO I, que acompanha o Edital. Prazo de fornecimento: 
12 (doze) meses, prorrogáveis, se houver interesse da Administração 
Pública e previsão legal,a partir da data de recebimento da ordem de 
Fornecimento, emitida pela secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social e pela secretaria Municipal de administração . Fundamento: 
lei  Federal nº 8 .666/1993 e lei Federal n° 10 .520/2002, regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 1 .766/2006 e lei Complementar nº 
123/2006, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3 .443/2008 e lei 
nº 10.926/2010 (Lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte de Uberaba). Recebimento das propostas por meio ele-
trônico: a partir das 12 horas do dia 09/05/2014 às 13h59min do dia 
22/05/2014 . abertura das propostas por meio eletrônico: às 14 horas do 
dia 22/05/2014 . Início da sessão de Disputa de Preços: às 15 horas do 
dia 22/05/2014 . Valor estimado da licitação:  r$ 84 .454,78 . Fonte de 
recurso: Próprio . o Edital deste processo licitatório, bem como outros 
documentos pertinentes ao mesmo, pode ser baixado pelo link: <http://
www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo, 29557> OU pelo portal ofi-
cial do Município <http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/principal> 
em: “Cotações Prévias e licitações” e após em: “Veja as licitações 
disponíveis a partir de maio 2013 no Portal da Transparência” . salien-
tamos que este edital também está disponível no Portal de Compras 
Eletrônico - BolsaNET: <www .bolsanet .org .br> . outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: <licita-
cao .pmu@uberabadigital .com .br> . uberaba/MG, 05 de maio de 2014 . 
rodrigo Gonçalves souto . secretário Municipal de administração . 
(Autoridade Competente).
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG.EDITal rEsu-
MIDo DE lICITaçÃo . Modalidade: Pregão Eletrônico nº .  053/2014 . 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, de acordo com as 
especificações constantes no ANEXO I, que acompanha o Edital. Prazo 
de entrega: Máximo de 10 (dez) dias, a partir da data de recebimento 
da nota de empenho, emitida pela secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento social . Fundamento: lei Federal nº 8 .666/1993 e lei Federal n° 
10 .520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1 .766/2006 e 
lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto Munici-
pal nº 3.443/2008 e Lei nº 10.926/2010 (Lei Geral Municipal da Micro-
empresa e Empresa de Pequeno Porte de Uberaba). Recebimento das 
propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 09/05/2014 
às 08h59min do dia 21/05/2014 . abertura das propostas por meio ele-
trônico: às 09 horas do dia 21/05/2014 . Início da sessão de Disputa 
de Preços: às 14h30min do dia 21/05/2014 . Valor estimado da licita-
ção:  r$ 90 .990,50 . Fonte de recurso: CoNVÊNIo . o edital deste pro-
cesso licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao mesmo, 
pode ser baixado pelo link: <http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/
conteudo,29557> OU pelo portal oficial do Município <http://www.
uberaba .mg .gov .br/portal/principal> em: “Cotações Prévias e lici-
tações” e após em: “Veja as licitações disponíveis a partir de maio 
2013 no Portal da Transparência”. Salientamos que os editais referentes 
aos PrEGõEs ElETrôNICos também estão disponíveis no portal 
de licitações do Banco do Brasil: <www .licitacoes-e .com .br> . outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 ou e-mail: 
<licitacao .pmu@uberabadigital .com .br> .uberaba/MG, 05 de maio de 
2014 . rodrigo Gonçalves souto . secretário Municipal de administra-
ção. (Autoridade Competente).

13 cm -06 553490 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG . EDITal DE 
CoNVoCaçÃo No 001/2014 . o Prefeito Municipal de uberaba, 
Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 
88, VII, da lei orgânica do Município, torna público aBErTura DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO que visa cadastrar entidades sem 
fins lucrativos, interessadas em se QUALIFICAR COMO ORGANI-
ZaçõEs soCIaIs DE saÚDE No ÂMBITo Do MuNICÍPIo DE 
uBEraBa/MG . lEGIslaçÃo: lei Federal nº 9 .637, de 15 de maio 
de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organiza-
ções sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extin-
ção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades 
por organizações sociais; lei Municipal nº 11 .840, de 18 de dezembro 
de 2013, que autoriza o Poder Executivo qualificar e/ou contratar orga-
nizações sociais; Decreto nº 2241, de 25 de abril de 2014, que regula-
menta a Lei Municipal nº 11.840/2014, que autoriza o Poder Executivo 
qualificar e/ou contratar organizações sociais. PRAZO E DOCUMEN-
TOS: Fica aberto o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da publicação deste Edital, para que as entidades interessadas em qua-
lificar como Organizações Sociais de Saúde no Município de Uberaba/
MG, solicitem abertura de Processo Administrativo, que deve respeitar 
as seguintes condições: 1. A qualificação de entidade como Organiza-
ção social, na forma da lei Municipal nº 11 .840 de 18 de dezembro de 
2013, é conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra-
tivos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde. 2. Os requisitos e impe-
dimentos para qualificação de entidades como organizações sociais 
são os mesmos constantes na lei Federal no 9 .637, de 15 de maio de 
1998. 2.1. Somente devem ser qualificadas como Organizações Sociais 
as entidades que, efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da 

atividade descrita no item 1 há mais de 05 (cinco) anos. 3. A entidade 
interessada em se qualificar como Organização Social deve dar entrada 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, situada na avenida Dom 
luiz Maria santana, 141 – CEP 38061-080 – uberaba/MG mediante 
requerimento escrito, dirigido ao Prefeito, assinado pelo representante 
legal da instituição, instruído com os seguintes documentos: 3 .1 . esta-
tuto registrado em cartório; 3 .2 . ata de eleição da atual Diretoria; 3 .3 . 
balanço patrimonial e demonstração do resultado, referentes ao último 
exercício findo ou aos meses anteriores do exercício em curso; 3.4 ins-
crição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CGC/CNPJ); 3.5. descrição minuciosa das atividades que 
desenvolve e suas finalidades sociais; 3.6. prova de quitação relativa a 
tributos municipais de sua sede social; 3.7 prova de quitação relativa 
ao Imposto de Renda; 3.8. prova de quitação com a Previdência Social; 
3.9. prova de quitação com o FGTS; 3.10. documentos que comprovem 
a execução de projetos, serviços, programas ou planos de ação rela-
cionados às atividades dirigidas à saúde, mencionados no item 2 deste 
edital, há mais de 05 (cinco) anos. 4 - Recebido o requerimento, este 
deve ser encaminhado à secretaria Municipal de saúde para análise 
técnica e após, para a Procuradoria Geral do Município, para emissão 
de parecer. 5 - A aprovação quanto ao cumprimento integral dos requi-
sitos para qualificação da entidade pleiteante cabe à Procuradoria Geral 
do Município e Secretaria Municipal de Saúde, que verificam a com-
provação do desenvolvimento de atividades dirigidas à saúde, exigida 
neste Decreto . 6 - o parecer da ProGEr, favorável ou desfavorável, 
deve ser emitido no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo ser enca-
minhado ao Gabinete do Prefeito . 7 - o prazo para deferimento ou inde-
ferimento do pedido de qualificação pelo Prefeito, é de 10 (dez) dias, 
sendo a decisão irrecorrível, observado: 7 .1 . a decisão deve publicada, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Município; 7.2. 
deferido, o secretário Municipal de saúde e o Prefeito devem emitir o 
certificado de qualificação da entidade como Organização Social, no 
prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do respectivo despa-
cho. 8 - O pedido de qualificação é indeferido caso a entidade: 8.1. 
não atenda aos requisitos estabelecidos nos itens 2 e 3 deste edital; 8.3. 
apresente a documentação prevista no item 3 deste decreto de forma 
incompleta . 9 - ocorrendo a hipótese prevista no item 8 .3 ., a Procura-
doria Geral do Município em conjunto com a secretaria Municipal de 
Saúde podem conceder à requerente o prazo de até 10 (dez) dias para 
a complementação dos documentos exigidos. 10 - A entidade que tiver 
seu pedido de qualificação indeferido pode reapresentá-lo, quando da 
abertura de novo edital de qualificação, desde que atendidos os requisi-
tos legais e regulamentares. 11 - Os processos de qualificação de enti-
dades como Organizações Sociais devem ter arquivamento centralizado 
na Secretaria Municipal de Saúde, à qual devem ser encaminhados após 
os atos de deferimento ou indeferimento, para a publicação no Diário 
Oficial do Município. 12 - Apenas as Organizações Sociais credencia-
das nos termos deste edital poderão participar da concorrência pública 
de que trata a Lei Municipal nº 11.840, de 18 de dezembro de 2013. 
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG), 30 de abril de 2014. PAULO 
PIau NoGuEIra Prefeito Municipal, WEllINGToN CarDoso 
raMos secretário Municipal de Governo, FaHIM MIGuEl saWaN 
secretário Municipal de saúde .

18 cm -06 553872 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG. Edital resumido 
de licitação . Modalidade: Pregão Eletrônico nº .  054/2014 . objeto: For-
necimento de frasco de dreno mediast, conforme especificações cons-
tantes no ANEXO I, que acompanha o Edital. Prazo de fornecimento: 
12 (doze) meses, a partir da data de recebimento da Ordem de Forneci-
mento, emitida pela secretaria Municipal de saúde . Fundamento: lei  
nº 8 .666/93 e 10 .520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
1 .766/2006 e lei Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 3443/2008 e Lei nº 10.926/2010 (Lei Geral Municipal 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de Uberaba). Recebi-
mento das propostas por meio eletrônico: a partir das 09 horas do dia 
09/05/2014 às 08h59min do dia 22/05/2014 . abertura das propostas por 
meio eletrônico: às 09 horas do dia 22/05/2014 . Início da sessão de 
Disputa de Preços: às 10h do dia 22/05/2014 . Valor estimado da licita-
ção:  r$ 5 .696,01 . Fonte de recurso: VINCulaDo . o edital deste pro-
cesso licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao mesmo, 
pode ser baixado pelo portal oficial do Município <http://www.uberaba.
mg .gov .br/portal/principal> em: “Cotações Prévias e licitações” e após 
em: “Veja as licitações disponíveis a partir de maio 2013 no Portal da 
Transparência”. Salientamos que os editais referente à PREGÃO ELE-
TrôNICo também estão disponíveis no portal de licitações do Banco 
do Brasil: <www .licitacoes-e .com .br> . outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 ou e-mail: licitacao.sms@ube-
rabadigital .com .br . uberaba/MG, 06 de maio de 2014 . Fahim Miguel 
sawan . secretário Municipal de saúde . CrM – MG 16 .952 . Decreto 
016/2013.  (Autoridade Competente).

6 cm -06 553922 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERLÂNDIA

aviso de licitação . Pregão Presencial para registro de Preços nº . 
1140/2013 . Tipo “Menor Preço” . secretaria Municipal de administra-
ção, através da Diretoria de Compras - Fará realizar licitação supramen-
cionada - objeto: registro de Preços para futura ou eventual contrata-
ção de empresa para fornecimento de materiais de escritório (agenda, 
almofada para carimbo, apontador de lápis, caneta, etc) em atendi-
mento às secretarias e aos Órgãos da administração Direta da Prefei-
tura Municipal de uberlândia . Deverão ser apresentadas amostras dos 
materiais de escritório até o dia 21/05/2014, no endereço especificado 
no Edital . o Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, 
na av . anselmo alves dos santos, nº . 600, prédio II, 2º pavimento, tele-
fone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no site www .uberlandia .
mg .gov .br, no link licitações – Prefeitura Municipal de uberlândia . 
Valor do Edital R$ 10,00 (dez reais). Entrega dos Envelopes e Ses-
são Pública para abertura no dia 27/05/2014 às 09:00 horas,na Dire-
toria de Compras .uberlândia,06 de maio de 2014 .lilian Machado de 
sá,secretária Municipal de administração .
Comunicado de licitação . Concorrência Pública nº . 1191/2013 . Tipo 
“Melhor Técnica” . secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - 
através da Diretoria de Compras – Comunica a quem possa interessar 
sobre a licitação supramencionada que tem como objeto a outorga de 
permissão para exploração das atividades dos profissionais em trans-
porte de passageiros (mototáxi), em atendimento à Secretaria acima 
citada, que a abertura dos envelopes datada para 23 de junho de 2014 
às 09:00 hs na sala de licitações da Diretoria de Compras, localizada 
na av . ubiratan Honório de Castro, nº 826 – bairro santa Mônica, será 
transferida para a Arena Multiuso Tancredo Neves (Sabiazinho), locali-
zada na av . anselmo alves dos santos, nº : 3415 – bairro santa Mônica . 
Comunicamos também que em razão da transferência do local da aber-
tura dos envelopes, os interessados poderão protocolá-los na Direto-
ria de Compras até as 17:00 hs do dia 20 de junho de 2014 . aos inte-
ressados que venham protocolar os envelopes na data da abertura da 
licitação, deverão fazê-lo até as 09:00 hs do dia 23 de junho de 2014 
na Arena Multiuso Tancredo Neves (Sabiazinho),antes da abertura da 
sessão . uberlândia, 05 de maio de 2014 . andré luiz Teles rodrigues 
- Diretor de Compras .

8 cm -06 553561 - 1
 A PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– TorNa PuBlICo 
–Tomada de Preços nº 007/2014 Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de usinagem para produção de CBuQ . Julgamento dia 
29/05/2014 às 14:00 horas . Edital completo no sitio: www .prefeiturau-
nai.mg.gov.br – maiores informações no tel. (38) 3677 – 9610, ramal 
9016, unaí-MG, 06/05/2014 . Telmo ribeiro de Melo – Presidente da 
CPl

2 cm -06 553701 - 1
 A PREFEITuRA MuNICIPAL DE uRuCuIA/MG,nos termos da 
lei Federal 8 .666/93, HoMoloGa o Pregão Presencial n° 042/2014 . 
adjudicando as Empresas: rocha Barbosa Comércio de Peças automo-
tivas ltda– EPP- anexo 01- Itens: 04; 05 . luciana Vicente de almeida– 
Me- anexo 01- Itens: 01; 02; 03; 06; 07 . anexo 02- Itens: 01; 02; 03; 
04. Prefeitura Municipal de Urucuia 06 de maio de 2014 (a) Geraldo 
anchieta rosário oliveira-Prefeito Municipal .

2 cm -06 553507 - 1

o MuNICÍPIo DE VARZELÂNDIA/MG-torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 19/2014 a realizar-se dia 20/05/14 as 09:00hs – 
Objeto – Aquisição de equipamentos para compactar solo. Solicitação 
de edital pelo e-mail licitacoes@varzelandia .mg .gov .br . solange Men-
des de almeida – Pregoeira .

2 cm -06 553723 - 1
0 Município de Virginópolis/MGtorna público para conhecimento dos 
interessados que na data de 23/05/2014, às 08:00 horas, fará realizar 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2014, cujo objeto 
é Contratação de empresa do ramo de engenharia para Construção de 
Quadra Poliesportiva . Informações pelo e-mail: vgplicitacao@hotmail .
com

2 cm -05 553164 - 1
0 Município de Virginópolis/MGtorna público para conhecimento dos 
interessados que na data de 23/05/2014, às 13:00 horas, fará realizar 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 008/2014, cujo objeto 
é Contratação de empresa do ramo de engenharia para Construção da 
unidade Básica de saúde . Informações pelo e-mail: vgplicitacao@hot-
mail .com

2 cm -05 553400 - 1
Município de Virginópolis/MG torna público para conhecimento dos 
interessados que na data de 19/05/2014, às 13:00 horas, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 021/2014, cujo objeto é 
Aquisição de Peças Automotivas Novas para manutenção preventiva 
e corretiva dos veículos da frota municipal . Informações pelo e-mail: 
vgplicitacao@hotmail .com

2 cm -05 553414 - 1
aviso de licitação . licitação n° 064/2014 . Modalidade de Pregão Pre-
sencial nº 010/2014 .o Município de Volta Grande/MG, na forma da 
lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conheci-
mento tiverem, que a partir das 13h00min do dia 19 de maio de 2014, 
na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na 
av . arthur Pedras, nº 120, bairro Centro, Município de Volta Grande, 
será realizada licitação para a contratação de interessados na contrata-
ção de empresa legalmente constituída para a prestação de serviços de 
limpeza pública urbana, através de terceirização, compreendendo varri-
ção, capina de rua, manutenção de praças e jardins públicos e roçado de 
estradas vicinais, serviços de limpeza de escolas, postos de saúde, assis-
tência social, cultura e prédio da Prefeitura Municipal, sendo um total 
de 81 funcionários . a terceirização será pelo período de 12 meses, tipo 
Menor Preço Global conforme consta no edital que se encontra a dis-
posição de todos os interessados na Prefeitura Municipal, onde poderão 
obtê-lo . Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o pre-
sente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da 
lei . Volta Grande, 05 de maio de 2014 .

4 cm -05 553076 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL SANTANA DA VARGEM - MG

 Extrato Contrato nº 011/2014–Processo nº 025/2014–Dispensa nº 
006/2014
 objeto: CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa Para PrEsTaçÃo DE 
sErVIço DE TraTor DE EsTEIra
 Contratante: Prefeitura Municipal de santana da Vargem
 Contratado: BruNo MaNoEl DE Paula ME
 Vigência: 24/04/2014 a 23/05/2014 – Valor r$ 14 .000,00
 Autorização: Vitor Donizetti Siqueira – Prefeito Municipal

2 cm -06 553769 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG.
aVIso DE raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo .
 Vitor Donizetti Siqueira, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei e, em cumprimento ao que determina o art. 24, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, com vistas às justificativas conti-
das no processo administrativo nº 025/2014, raTIFICa a DIsPENsa 
de licitação nº 006/2014, visando CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa 
Para PrEsTaçÃo DE sErVIço DE TraTor DE EsTEIra

2 cm -06 553762 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG.

aVIso DE raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo .
 Vitor Donizetti Siqueira, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei e, em cumprimento ao que determina o art. 24, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, com vistas às justificativas contidas 
no processo administrativo nº 019/2014, raTIFICa a DIsPENsa de 
licitação nº 004/2014, visando sErVIço DE PINTura CoM For-
NECIMENTo DE MaTErIal E MÃo DE oBra Para a EsCola 
MuNICIPal DoralICE MENDoNça rEIs

2 cm -06 553909 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL SANTANA DA VARGEM - MG

 Extrato Contrato nº 012/2014–Processo nº 019/2014–Dispensa nº 
004/2014

 objeto: sErVIço DE PINTura CoM ForNECIMENTo DE 
MaTErIal E MÃo DE oBra Para a EsCola MuNICIPal 
DoralICE MENDoNça rEIs
 Contratante: Prefeitura Municipal de santana da Vargem
 Contratado: E .M .B . CoNsTruçõEs lTDa
 Vigência: 28/04/2014 a 27/05/2014 – Valor r$ 4 .850,00
 Autorização: Vitor Donizetti Siqueira – Prefeito Municipal

3 cm -06 553917 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG.

aVIso DE raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo .
 Vitor Donizetti Siqueira, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei e, em cumprimento ao que determina o art. 24, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, com vistas às justificativas contidas 
no processo administrativo nº 018/2014, raTIFICa a DIsPENsa de 
licitação nº 003/2014, visando aQuIsIçÃo DE HErBICIDas Para 
a sECrETarIa MuNICIPal DE oBras

2 cm -06 553974 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL SANTANA DA VARGEM - MG

 Extrato Contrato nº 009/2014–Processo nº 018/2014–Dispensa nº 
003/2014
 objeto: aQuIsIçÃo DE HErBICIDas Para a sECrETarIa 
MuNICIPal DE oBras
 Contratante: Prefeitura Municipal de santana da Vargem
 Contratado: aGroGarCIa INsuMos aGrÍColas lTDa
 Vigência: 17/04/2014 a 16/05/2014 – Valor r$ 2 .500,00
 Autorização: Vitor Donizetti Siqueira – Prefeito Municipal

2 cm -06 553979 - 1
o MuNICÍPIo DE DoRES DE CAMPoS – MG,torna público a 
Licitação Processo 25/2014 – Pregão Presencial 20/2014 – aquisição 
programada, através do sistema de registro de Preços de combustíveis: 
gasolina, óleo diesel s500, óleo diesel s10 e etanol comum, para abas-
tecimento dos veículos da frota do Município . os interessados poderão 
retirar o edital no site: http://www .amver .org .br, ou solicitar por e-mail 
a licitagovdores@doresnet .com .br . a sessão pública será às 08:30horas 
do dia 20 de maio de 2014 . Dores de Campos, 30 de abril de 2014 . 
Paula Maria Nascimento Moreira – Pregoeira .

2 cm -06 553883 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTo ANTÔNIo Do 
JACINTo -HoMoloGaçÃo TP 002/2014 - o prefeito de santo 
antônio do Jacinto no uso de suas atribuições, HoMoloGa a TP nº 
002/2014, Construção de módulos sanitários na zona rural do Muni-
cípio, vencedores: organização almeida Ponte ltda - valor total r$ 
87 .979,02 . Data 06/04/2014 . Emerson P . ruas - Prefeito .

2 cm -06 553440 - 1
 EXTraTo - HoMoloGaçÃo Do CoNCurso PÚBlICo Da 
CÂMara MuNICIPal DE JoÃo MoNlEVaDE/MG – EDITal 
Nº 001/2013 .o Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade/
MG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, homologa, através 
da Portaria nº 973/2014 de 30/04/2014, o resultado final do Concurso 
Público publicado no site www .seapconcursos .com .br em 30/04/2014, 
para que produza os seus efeitos legais. João Monlevade, 5 de maio de 
2014 . Guilherme Nasser silvério - Presidente da Câmara .

2 cm -06 553614 - 1

aviso de licitação – a Prefeitura Municipal de Espera Feliz-MG, torna 
público que realizará licitação para aquisição de três veículos. Os enve-
lopes deverão ser entregues até às 15 horas, do dia 21/05/14, na sede 
da Prefeitura . Processo 037/14, Pregão nº 021/14 . o edital completo 
encontra – se a disposição dos interessados no setor de licitações e no 
sítio www .esperafeliz .mg .gov .br . João Carlos Cabral de almeida – Pre-
feito Municipal .
aviso de licitação – a Prefeitura Municipal de Espera Feliz-MG, torna 
público que designou nova data para realização de licitação para aqui-
sição de dois veículos . os envelopes deverão ser entregues até às 16 
horas, do dia 21/05/14, na sede da Prefeitura . Processo 029/14, Pregão 
nº 018/14 . o edital completo encontra – se a disposição dos interessa-
dos no setor de licitações e no sítio www .esperafeliz .mg .gov .br . João 
Carlos Cabral de almeida – Prefeito Municipal .
aviso de licitação – Tomada de Preço - a Prefeitura Municipal de 
Espera Feliz-MG, torna público que realizará licitação para contratação 
de empresa para o serviço de reforma da unidade básica de saúde da 
Comunidade da Ponte dos Macacos . os envelopes deverão ser entre-
gues até às 13 horas, do dia 23/05/14, na sede da Prefeitura . Processo 
036/14, TP nº 008/14 . o edital completo encontra – se a disposição dos 
interessados no setor de licitações e no sítio www .esperafeliz .mg .gov .
br . João Carlos Cabral de almeida – Prefeito Municipal .

5 cm -06 553689 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TARuMIRIM- Processo licitató-
rio 102/2014 - o Município de Tarumirim/MG torna publico a licitação 
na modalidade ToMaDa DE PrEços 01/2014 - reforma e amplia-
ção do prédio da Prefeitura Municipal . Data: 23/05/2014 . Horário: 
09:00 horas . local: Prefeitura Municipal de Tarumirim, salão Nobre 
Heli andrade, rua Plautino soares, 100, Centro . o edital no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais), encontra-se disponível na sede da Prefeitura 
Municipal de Tarumirim/MG .

2 cm -06 553592 - 1
 PrEFEITura MuNICIPal DE CaTaGuasEs/MG . aBEr-
Tura DE ProPosTa - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 025/2014 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014. OBJETO: Construção de qua-
dra coberta com vestiário na Escola Municipal Manoel Paes Tiago, em 
Vista alegre, conforme Termo de Compromisso PaC 206730/2013 - 
Ministério da Educação / FNDE . a Comissão Permanente de licitação 
comunica as licitantes do processo em epígrafe que fará a abertura dos 
ENVEloPEs ProPosTas no dia 08 de maio de 2014 às 09:00 horas 
no salão Nobre da Prefeitura Municipal de Cataguases . Cataguases, 02 
de Maio de 2014 . José Cesar samor – Prefeito Municipal .

3 cm -05 552911 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG.Município de 
Itabirito/MG – a CPl comunica data e horário para abertura dos enve-
lopes de proposta da Tomada de Preço 006/2014 - Pl 118/2014, sendo o 
dia 13/05/2014 às 10hr30 no Departamento de licitações e Contratos .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG.Município de 
Itabirito/MG – a CPl torna público a intenção de recurso referente ao 
processo abaixo discriminado:
- Tomada de Preço 005/2014 - Pl 117/2014 . Contratação de Pessoa 
Jurídica para execução de reforma da Praça das Bandeiras, atendendo 
a secretaria Municipal de obras e serviços . a CPl comunica recurso 
interposto pela empresa Torres Construções e Empreendimentos ltda 
em face de sua inabilitação .

3 cm -06 553753 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG.o MuNICÍPIo 
DE ITaBIrITo TorNa PÚBlICo:
CoNTraTo 173/14 – PP 275/13 - Pl 398/13 – Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de equipamentos para UPA. Contratada DIS-
TrIBuIDora JHF lTDa-ME - CNPJ: 15 .310 .120/0001-62 - Valor: 
r$ 2 .107,00 . Dotação: 02 .009 .001–10 .302 .0018 .1 .021–4490520000– 
641153 02 .009 .001–10 .302 .0018 .2 .143–4490520000–675 – 149 - ass .: 
23/04/14 . Vigência: 31/12/14 .
CoNTraTo 196/14 – PP 274/13 - Pl 397/13 – Contratação de pes-
soa jurídica para fornecimento de equipamentos para UPA. Contra-
tada D’aQuINo IND . E CoM . DE MÓVEIs HosPITalarTEs 
lTDa - CNPJ: 08 .839 .778/0001-09 - Valor: r$ 24 .850,00 -Dotação: 
02 .009 .001 – 10 .302 .0018 .1 .021 - 4490520000 – 640 - 102 – 02 .009 .001 
-10 .302 .0018 .2 .143 - 4490520000 .674-102 - ass .: 24/04/14 . Vigência: 
31/12/14 .
CoNTraTo 200/14 – PP 274/13 - Pl 397/13 – Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de equipamentos para UPA. Contratada HOS-
PITalar souZa lINs lTDa–ME-CNPJ: 05 .018 .402/0001-37-Va-
lor: r$ 136,00 . Dotação: 02 .009 .001 – 10 .302 .0018 .1 .021-4490520000 
– 640 - 102 – 02 .009 .001 -10 .302 .0018 .2 .143- 4490520000 . 674 -102- 
ass .: 24/04/14 . Vigência: 31/12/14 .

5 cm -06 553793 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CAMPoS GERAIS/MG- o Mun . 
Campos Gerais-MG, torna público ProC . lIC . 32/2014, INEXIGI-
BIlIDaDE 01/2014, para apresentação do cantor Marciano Inimitá-
vel, pelo valor de R$ 15000,00 , (conta CRAS 11965-2) p/ apresen-
tação no dia 24/05/2014 no Espaço do Idoso, nesta Cidade, através da 
empresa Marciano Inimitável Promoções e Eventos ltda – EPP, CNPJ 
13 .120 .036/0001-50 . Edésio José Vieira – Presidente da CPl

2 cm -05 553126 - 1
PREF. M. DE PARAoPEBA/MG- aviso de Tomada de Preços nº 
009/2014. A Prefeitura Municipal de Paraopeba/MG torna público que 
no dia 22 de maio de 2014, às 14h, realizará, no Departamento de Com-
pras licitações, Contratos e Convênios, sito na rua américo Barbosa 
nº13, Centro, nesta, licitação na modalidade Tomada de Preços, onde 
serão recebidos e abertos os envelopes de habilitação e propostas, obje-
tivando a aquisição de Medicamentos. Poderão participar do certame as 
empresas devidamente cadastradas até às 16 horas do dia 19 de maio de 
2014 . Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço supra ou no site 
www .paraopeba .mg .gov .br e através do email editais .paraopeba@para-
opeba  .mg .gov .br . Informações através do telefone: 031-3714-1442, no 
horário de 12:00 às 17:00 horas . Paraopeba/MG, 05 de Maio de 2014 . 
Pacífico Geraldo de Deus - Prefeito Municipal

3 cm -05 553032 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAPAGIPE torna público que 
no dia 21 de maio de 2014 às 11:30 hs, no setor de licitação situado na 
rua 08 - nº 1000, na cidade de Itapagipe/MG, serão recebidos e abertos 
os envelopes de proposta e habilitação relativos à modalidade Pregão 
nº. 52/2014, que tem por objetivo a contratação de empresa para execu-
ção de 5 .891,48 m2 de pavimentação asfáltica em CBuQ e construção 
de 1.413,06 m de meio-fio e sarjeta (extrusora) na Rua Professor Gil 
Brasileiro e avenida José longuinhos de Queiroz, bairro Barbosa soa-
res, conforme Termo de referência e Termo de Convênio nº 223/2013, 
celebrado com a sEGoV/MG . Cópias do Edital e informações comple-
mentares serão obtidas junto ao Departamento de licitação, no ende-
reço acima referido . Valor do Edital r$ 30,00 . Telefone 34-3424-9000 . 
Informações das 13:00 às 17:00 horas . Itapagipe, 29 de abril de 2014 . 
Thais Moreira de Melo – Pregoeira .
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE torna público que no 
dia 21 de maio de 2014 às 13:30 hs, no setor de licitação situado na 
rua 08 - nº 1000, na cidade de Itapagipe/MG, serão recebidos e abertos 
os envelopes de proposta e habilitação relativos à modalidade Pregão 
nº. 53/2014, que tem por objetivo a contratação de empresa para exe-
cução de obra de recapeamento asfáltico de diversas vias urbanas na 
sede do município, perfazendo uma área total de 15 .311,88 m2, con-
forme Termo de referência e Convênio nº 028/2013, celebrado com 
a sEToP/MG . Cópias do Edital e informações complementares serão 
obtidas junto ao Departamento de licitação, no endereço acima refe-
rido . Valor do Edital r$ 30,00 . Telefone 34-3424 9000 . Informações 
das 13:00 às 17:00 horas . Itapagipe, 29 de abril de 2014 . Thais Moreira 
de Melo – Pregoeira .
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE torna público que no 
dia 21 de maio de 2014 às 15:30 hs, no setor de licitação situado na 
rua 08 - nº 1000, na cidade de Itapagipe/MG, serão recebidos e abertos 


