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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE:aviso de licitação 
Pregão presencial no sistema registro de preços 059/2016, Data de 
abertura: 19/07/2016 às 08h15min objeto: aquisição de garrafas para 
água (squeeze) para atender ao ensino fundamental, maternal e educa-
ção infantil, conforme anexo I . Cópia do edital na avenida Tocantins, 
57, Centro, belo Vale ou pelo site: www .belovale .mg .govJbr José lapa 
dos santos . Prefeito municipal
belo Vale aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezesseis . 

José lapa dos santos
Prefeito municipal

3 cm -05 854214 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/
mG.resultado – ref . Chamada Pública nº 03/2016 . objeto: Contrata-
ção de fornecedores de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar 
e do Empreendedor rural para alimentação Escolar . Fornecedor Indi-
vidual Credenciado: Vicente Paulo de Carvalho, CPF 665 .918 .646-87 . 
Valor Total: r$ 8 .229,00 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais) . os 
itens 02 e 03 frustrados . Comissão Permanente de licitação .

2 cm -05 854171 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo – mG.PrC 
80/2015 – Pregão Presencial nº 33/2015 . Contrato nº 39/2016 - Termo 
de aditamento Contratual . Contratante: Prefeitura municipal de bom 
repouso . Contratada: GIlbErTo mIoTTI arrIbamar . objeto: 
revisão Contratual – alteração dos valores dos itens: CEsTaI e CEs-
TaII . Valor acrescido ao contrato: r$ 39 .703,25 . Dotação orçamen-
tária: 02 .02 .01 .04 .122 .0100 .2 .001 .339032 .0007,02 .02 .01 .04 .122 .010
0 .2 .003 .339032 .0020, 02 .02 .02 .04 .122 .0100 .2 .004 .339032 .0038,02 .0
2 .02 .04 .122 .0100 .2 .005 .339032 .0059, 02 .02 .02 .15 .122 .0101 .2 .006 .3
39032 .0077,02 .02 .02 .20 .606 .0102 .2 .013 .339032 .0105, 02 .02 .02 .08 .1
22 .0106 .2 .015 .339032 .0127,02 .02 .02 .08 .244 .0106 .2 .020 .339032 .016
7, 02 .02 .03 .10 .301 .0105 .2 .025 .339032 .0204 - 02 .02 .04 .12 .361 .0104 .2
 .032 .339032 .0232 - Data: 22-06-2016 - Edmilson andrade – Prefeito 
municipal

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo – mG.PrC 
20/2016 – Pregão Presencial nº 9/2016 . Contrato nº 56/2016 - Termo 
de aditamento Contratual . Contratante: Prefeitura municipal de 
bom repouso . Contratada: marCIa marIa CrIsPIm arauJo 
09760374676 . objeto: revisão Contratual – alteração dos valo-
res do item: FEIJÃo . Valor acrescido ao contrato: r$ 12 .534,08 . 
Dotação orçamentária: 02 .02 .04 .12 .361 0104 2 .034 .339039 .0250, 
02 .02 .04 .12 .361 0104 2 .034 .339039 .0251, 02 .02 .04 .12 .361 0104 
2 .034 .339039 .0252 . Data: 21-06-2016 - Edmilson andrade – Prefeito 
municipal

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo – mG.PrC 
20/2016 – Pregão Presencial nº 9/2016 . Contrato nº 56/2016 - Termo 
de aditamento Contratual . Contratante: Prefeitura municipal de 
bom repouso . Contratada: marCIa marIa CrIsPIm arauJo 
09760374676 . objeto: revisão Contratual – alteração dos valores do 
item: FEIJÃo . Valor acrescido ao contrato: r$ 1 .882,80 . Dotação orça-
mentária: 02 .02 .04 .12 .361 0104 2 .034 .339039 .0250, 02 .02 .04 .12 .361 
0104 2 .034 .339039 .0251,
02 .02 .04 .12 .361 0104 2 .034 .339039 .0252 - Data: 30-06-2016 - Edmil-
son andrade – Prefeito municipal

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo – mG.PrC nº 
83/2015 - Contrato nº 18/2016 Termo de aditamento Contratual . Con-
tratante: Prefeitura municipal de bom repouso . Contratada: mED 
CENTEr ComErCIal lTDa . objeto: revisão Contratual – alte-
ração valor do Nistatina creme vaginal c/ 60gr . Valor acrescido ao 
contrato: r$ 302,00 . Dotação orçamentária: 02 .02 .03 .10 .301 .0105 .
2 .025 .339030 .0198 - Data: 20-06-2016 Edmilson andrade – Prefeito 
municipal

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo- PrC 77/2015 - 
2º Termo aditivo ao Contrato: aTa srP nº 28/2015 –mX INDÚsTrIa 
E ComÉrCIo Da CoNFECçÃo lTDa . lTDa . Valor: r$ 450,00 . 
objeto: Fornecimento de uniformes para os alunos do ensino funda-
mental . Dotação orçamentária: 02 .02 .04 .12 .122 .0104 .2 .011 .339030 .0
233 - assinatura: 01-06-2016 - Vigência: 31/12/2016 – EDmIlsoN 
aNDraDE – PrEFEITo muNICIPal

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo- PrC 51/2016 
- Contrato nº 84/2016 – Contratado: VICTor HuGo TErraPlENa-
GEm EIrElI mE . Valor r$ 39 .240,00 . objeto: Contratação de servi-
ços de roçagem para conservação de vias públicas municipais . Dotação 
orçamentária: 02 .02 .04 .15 .451 .0101 .1 .033 .449051 .0292 - assinatura: 
09-06-2016-Vigência: 31-12-2016 – EDmIlsoN aNDraDE – Pre-
feito municipal

PrEFEITura muNICIPal DE bom rEPouso - PrC 50/2016 - 
Contrato nº 83/2016 – Contratado: arTEFaTos DE CImENTo Pa 
EIrElI EPP . Valor r$ 103 .624,32 . objeto: realização de obra pública 
de acabamento da Praça Nossa senhora aparecida, no bairro Campo 
alegre, zona rural, neste município . Dotação orçamentária: 02 .02 .04
 .15 .451 .0101 .1 .033 .449051 .0292 - assinatura: 06-06-2016-Vigência: 
31-12-2016 – EDmIlsoN aNDraDE – Prefeito municipal

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom rEPouSo- PrC 52/2016 - 
Contrato nº 85/2016 – Contratado: luDmIla roCHa Da sIlVEIra 
09128031695 - mE Valor r$ 58 .963 .00 . objeto: aquisição de fogos de 
artifício para eventos da Prefeitura municipal de bom repouso, . Dota-
ção orçamentária: 02 .02 .05 .27 .812 .0103 .2 .014 .339030 .0111
- assinatura: 24-06-2016-Vigência: 31-12-2016 – EDmIlsoN 
aNDraDE – Prefeito municipal

17 cm -05 854208 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAZÓPoLiS– Edital de licita-
ção Processo 049/2016 – P .P . nº 030/2016 – objeto: registro de preços 
para aquisição de oxigênio medicinal e locação de cilindros e concen-
tradores de oxigênio, em atendimento a secretaria municipal de saúde . 
abertura: 15/07/2016 às 14:00hs . Edital à disposição na página do 
município www .brazopolis .mg .gov .br . e-mail: licitacao@brazopolis .
mg .gov .br . Tel . (35) 3641-1555 ou 3641-1373 brazópolis, 05/07/2016 . 
ana bárbara da silva baptista – Pregoeira .

2 cm -05 853899 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAZÓPoLiS/mG– Extrato de 
Contrato: CTr nº 023/2016 . Processo nº 048/2015, P .P nº 031/2015 
– Contratado: GlEICE GIZElDa GuEDEs DE mENDoNça-mE, 
inscrita no CNPJ/mF sob o nº . 17 .832 .443/0001-41 . objeto: aQuI-
sIçÃo DE PaPEl sulFITE Para uso Das sECrETarIas 
muNICIPaIs, no valor total de r$16 .200,00 (Dezesseis mil e duzen-
tos reais) . Com vigência até 31/12/2016 . brazópolis/mG, 05/07/2016 . 
João mauro bernardo – Prefeito municipal .

2 cm -05 854057 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CACHoEirA DA PrATA-mG, 
torna público o processo licitatório 044/2016, pregão presencial nº 
032/2016. Objeto: Aquisição de processadora de filme de raios-X de 
acordo com as condições e especificações constantes do edital e de 
seus anexos, com data de abertura e julgamento das propostas previstas 
para o dia 01/08/2016, às 09h30min . maiores informações e o edital 
completo poderão ser obtidos na Prefeitura municipal de Cachoeira da 
Prata, na Pça . JK, nº139-Centro - CEP 35765-000 Tel .31 .3716-1392 ou 
pelo site: www .cachoeiradaprata .mg .gov .br .

2 cm -05 854041 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CACHoEirA DA PrATA-mG, 
torna público o processo licitatório 039/2016, chamada pública nº 
002/2016 . objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de alimentação Escolar/PNaE durante o ano 
letivo de 2016, com data de abertura e julgamento das propostas previs-
tas para o dia 08/08/2016, às 09h30min . maiores informações e o edital 
completo poderão ser obtidos na Prefeitura municipal de Cachoeira da 
Prata, na Pça . JK, nº139-Centro - CEP 35765-000 Tel .31 .3716-1392 ou 
pelo site: www .cachoeiradaprata .mg .gov .br .

3 cm -05 854040 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAJuri - mG

TomaDa DE PrEços 02/16 – Contratação de Empresa Para Prest . 
De serviços de Pav . asfáltica em CbuQ em Diversas ruas do muni-
cípio . retirada do Edital na Pç . Cap . arnaldo, 12, Centro ou pelo 
e-mail: prefeituracajuri@hotmail .com . abertura dia 28/07/2016, às 
09:00 h . Tel . 31 3898-1106 . uderlaindo J . batalha . Pres . CPl, Cajuri 
05/07/2016 .

2 cm -05 854139 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE/mG– rETI-
FICaçÃo Do EDITal CHamamENTo PÚblICo N .º 003/2016 
– Torna público a retificação do edital da Chamamento Público N.º 
003/2016. O Edital completo encontra-se afixado na sede da Prefeitura. 
Informações,e-mail cplcampinaverde@netsite .com .br,fone: (34) 3412-
9117 . antônia de P . silva - Prefeito municipal

2 cm -04 853815 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL-mG, TorNa 
PÚblICo – aviso de licitação – Pregão Presencial nº . 023/2016 . 
objeto: aquisição de medicamentos injetáveis . sessão de rec . de pro-
postas e julg .: 18 .07 .2016 às 10:00 horas . Inf . Tele . (38) 3231-8101, 
e-mail licitacaocampoazul@yahoo .com .br, edital disponível no site 
www .campoazul .mg .gov .br . a Pref . de Campo azul TorNa PÚblICo 
– Aviso de Retificação – Pregão Presencial nº 022-2016. Objeto: Pres-
tação de serviços de borracharia em geral . oNDE-sE_lÊ: sessão de 
rec . de propostas e julg .: 17 .07 .2016 às 10:00 horas, lEIa-sE: sessão 
de rec . de propostas e julg .: 14 .07 .2016 às 10:00 horas . Edital dispo-
nível no site www .campoazul .mg .gov .br, esclarecimentos email: lici-
tacaocampoazul@yahoo .com .br ou tel (38) 3231-8101 . arnaldo alves 
oliveira, Prefeito municipal . Extratos de Contratos e Termos aditivos 
Lei 8.666/93 – A Pref. de Campo Azul torna público o contrato firmado 
com as empresas Pedro G . Fernandes, Valor G . r$ 589,30 e marcelo 
araújo silva & Cia . ltda ., Valor G . r$ 4 .099,55, objeto: Fornecimento 
de instrumentos musicais para sec . de assistência social, Vigência: 
31/12/2016, Pregão P . 017/2016 . a Pref . de Campo azul torna público 
o contrato firmado com a empresa Clínica Médica Robleto & Porto 
toda., Objeto: Realização de exames de ultrassonografia, Valor G. R$ 
120 .890, Vigência 31/12/2016, Inex . 007/2016 . a Pref . de Campo 
Azul torna público o contrato firmado com a empresa Corsino Com. 
E representações ltda ., objeto: recarga de oxigênio medicinal, Valor 
G . r$ 4 .250,00, Pregão P . 018/2016 . a Pref . de Campo azul torna 
público os contratos firmados com as empresas Comercial Gutemberg 
ltda .-mE, Valor G . r$ 22 .097,30 e mendonça Carvalho C . e Ind . de 
Conf . ltda .-mE, Valor G . r$ 30 .839,80, Vigência: 31/12/2016, Pre-
gão P. 020/2016. A Pref. de Campo Azul torna público o contrato fir-
mado com o Dr . Edivan Fernandes F . Filho, objeto: Prestação de ser-
viços de plantões médicos, Valor G . r$ 40 .500,00, Inex . 009/2016 . 
A Pref. de Campo Azul torna público o contrato firmado com a Sra. 
Iva ramos rocha, objeto: locação de imóvel, Valor G . r$ 3 .000,00, 
vigência 31/12/2016, Dispensa 009/2016 . a Pref . de Campo azul torna 
público o contrato firmado com a empresa Tractormil Tratores, máqui-
nas e Implementos, objeto: aquisição de bomba de vácuo, Valor G . 
r$ 6 .000,00, Dispensa 010/2016 . a pref . de Campo azul torna público 
o primeiro termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato 
058/2015, cujo objeto é fornecimento de alimentação em montes Cla-
ros, firmado com a empresa Eni Maria de Freitas-ME, vigência prorro-
gada até 31/12/2016 . a pref . de Campo azul torna público o primeiro 
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato 077/2015, cujo 
objeto é Prestação de serviços gráficos, firmado com a empresa Alex-
sandro P . de almeida-mE, vigência prorrogada até 31/12/2016 . a pref . 
de Campo azul torna público o primeiro termo aditivo de prorrogação 
de vigência do contrato 074/2015, cujo objeto é manutenção de refrige-
radores, bebedouros e ar condicionados, firmado com a empresa Robert 
Érico Jer . souza, vigência prorrogada até 31/12/2016 . a pref . de Campo 
azul torna público o segundo termo aditivo de prorrogação de vigência 
do contrato 050/2015, cujo objeto é reconstrução de unidades habi-
tacionais, firmado com a empresa Construtora Angora Ltda., vigência 
prorrogada até 06/09/2016 . a pref . de Campo azul torna público o Ter-
ceiro termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato 047/2015, 
cujo objeto é prestação de serviços de fornecimento de Internet, fir-
mado com a empresa microtel Inf . Com . E Prest . serv . ltda ., vigên-
cia prorrogada até 31/12/2016 . a pref . de Campo azul torna público o 
Quarto termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato 071/2015, 
cujo objeto é prestação de serviços contábeis, firmado com a empresa 
Ivanilson ronie do Nascimento, vigência prorrogada até 31/12/2016 . a 
pref . de Campo azul torna público o primeiro termo aditivo de prorro-
gação de vigência do contrato 059/2015, cujo objeto é manutenção em 
computadores e impressoras, firmado com a empresa Paulete Francisca 
alves, vigência prorrogada até 31/12/2016 . a pref . de Campo azul 
torna público o primeiro termo aditivo de prorrogação de vigência do 
contrato 062/2015, cujo objeto é ministração de cursos para a assis-
tência Social, firmado com a empresa Minas Int. Eireli-ME, vigência 
prorrogada até 31/12/2016 . a pref . de Campo azul torna público o pri-
meiro termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato 063/2015, 
cujo objeto é Ministração de cursos para a Assistência Social, firmado 
com a empresa aDs Cons . E Trein . Esp . ltda .-mE, vigência prorro-
gada até 31/12/2016 . a pref . de Campo azul torna público o primeiro 
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato 064/2015, cujo 
objeto é Ministração de cursos para a Assistência Social, firmado com 
a empresa Centro Educacional D’Paula ltda .-mE, vigência prorrogada 
até 31/12/2016 . a pref . de Campo azul torna público o segundo termo 
aditivo de prorrogação de vigência do contrato 056/2015, cujo objeto é 
publicação de atos oficiais, firmado com a empresa W & M Publicidade 
ltda .-EPP, vigência prorrogada até 15/06/2016 . a pref . de Campo azul 
torna público o Terceiro termo aditivo de prorrogação de vigência do 
contrato 056/2015, cujo objeto é publicação de atos oficiais, firmado 
com a empresa W & m Publicidade ltda .-EPP, vigência prorrogada até 
16/07/2016 . arnaldo alves oliveira, Prefeito municipal .

18 cm -04 853617 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPim BrANCo- Extrato de 
contrato-Contrato nº 54/2016 . Partes: município de Capim branco X 
mCm Empreendimentos lTDa-mE CNPJ: n° 15 .211 .038/0001-80 . 
objeto: contratação de empresa especializada para realização de 
reforma de Praça Nossa senhora da Conceição . Valor: r$ 75 .020,51 
(setenta e cinco mil vinte reais e cinquenta e um centavos) . Vigência: 
de 24/06/2016 a 31/12/2016 .

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPim BrANCo– Termo de 
homologação e adjudicação – Processo licitatório nº 18/2016, Tomada 
de Preço nº 01/2016 . Nos termos do art . 43, inciso VI, da lei Federal 
8 .666/93, HomoloGo os procedimentos constantes no processo lici-
tatório supracitado e aDJuDICo o objeto à licitante mCm Empreendi-
mentos lTDa-mE, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
para realização de reforma de Praça Nossa senhora da Conceição, com 
valor de r$ r$ 75 .020,51 (setenta e cinco mil vinte reais e cinquenta e 
um centavos) . Capim branco, 24 de junho de 2016 .

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPim BrANCo- Extrato de 
contrato-Contrato nº 55/2016 . Partes: município de Capim branco 
X Pilone Construção e Conservação lTDa - mE lTDa CNPJ: n° 
97 .432 .108/0001-95 . objeto: contratação de empresa de prestação de 
serviço de iluminação da Praça Nossa senhora da Conceição e praças 
das academias ao ar livre . Valor: r$ r$ 59 .890,00 (cinquenta e nove 
mil oitocentos e noventa reais) . Vigência: de 24/06/2016 a 24/09/2016 .

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPim BrANCo– Termo de 
homologação e adjudicação – Processo licitatório nº 20/2016, Pregão 
nº 10/2016 . Nos termos do art . 43, inciso VI, da lei Federal 8 .666/93, 
HomoloGo os procedimentos constantes no processo licitató-
rio supracitado e aDJuDICo o objeto à licitante Pilone Construção 
e Conservação lTDa - mE, cujo objeto é contratação de empresa de 
prestação de serviço de iluminação da Praça Nossa senhora da Con-
ceição e praças das academias ao ar livre, com valor de r$ 59 .890,00 
(cinquenta e nove mil oitocentos e noventa reais) . Capim branco, 24 
de junho de 2016 .

8 cm -04 853781 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPim BrANCo/mGtorna 
público Processo licitatório nº 29/2016, Pregão Presencial nº 13/2016, 
referente à contratação de empresa especializada para realizar obra 
de revitalização de canteiro central na aV . JK e passagem elevada de 
pedestre no município de Capim branco . abertura no dia 19/07/2016 
às 09h:30min . maiores informações poderão ser obtidas pelo site www .
capimbranco .mg .gov .br ou pelo telefone (31) 3713-1420 .
Capim branco, em 05 de julho de 2016 .

PrEFEITura muNICIPal DE CaPIm braNCo/mG torna público 
Processo licitatório nº 30/2016, Tomada Preço nº 03/2016, referente à 
contratação de empresa especializada para realização de reforma de 
Praça Custódio barbosa Xavier . abertura no dia 28/07/2016 às 09h . 
maiores informações poderão ser obtidas pelo site www .capimbranco .
mg .gov .br ou pelo telefone (31) 3713-1420 .

Capim branco, em 05 de julho de 2016 .
4 cm -04 853822 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG . resultado 
do PP nº 029/16, tipo menor preço por item . licitação exclusiva para 
mE e EPP . objeto: contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RRS 
- resíduos sólidos de saúde do Grupo “a”, “b” e “E nos diversos seto-
res da Prefeitura municipal de Capinópolis-mG . a pregoeira comunica 
aos interessados que o referido Pregão foi declarado fracassado uma 
vez que houve a participação de uma única empresa enquadrada como 
mE . Capinópolis-mG . Daiane P . Ferreira . Pregoeira . 05/07/16

PrEFEITura muNICIPal DE CaPINÓPolIs-mG . aviso do PP nº 
035/16, tipo menor preço por item . repetição . objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de RRS - Resíduos Sólidos de Saúde do 
Grupo “a”, “b” e “E nos diversos setores da Prefeitura municipal de 
Capinópolis-mG . Credenciamento, entrega dos envelopes e sessão de 
lances: 18/07/16 às 14h00min (catorze horas) . local: sede da prefei-
tura na av . 113, 636 – b . Paraíso . o edital encontra-se disponível no 
site: www .capinopolis .mg .gov .br . Informações pelo telefone: 034-263-
0320 . Capinópolis-mG . Daiane P . Ferreira . Pregoeira . 05/07/16

5 cm -05 854226 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG . resultado 
do PP 030/16 . a Pregoeira Torno público, p/ conhecimento dos inte-
ressados, q/ foi declarado DEsErTo, pela ausência de interessados na 
licitação, o PP nº 030/16, destinado à Contratação de empresa p/ forne-
cimento de peças originais ou genuínas e mão de obra p/ conserto do 
veículo Fiat Ducato minibus 2 .8 JTD, Placa HmN-9685 da secretaria 
m . de Educação e Cultura do município de Capinópolis-mG . Capinó-
polis-mG,05/07/16 . Daiane P . Ferreira - Pregoeira .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS-MG. Retificação do 
aviso do PP nº 033/16, tipo menor preço por lote . a Pregoeira comu-
nica q/ no aviso do PP 033/16 publicado na IoFmG no dia 01/07/16, 
Caderno 2, pág. 07, Publ. de Terceiros, fica retificado q/ esta licitação 
NÃo É EXClusIVa p/ mE e EPP . objeto: Contratação de empresa p/ 
fornecimento de peças originais ou genuínas e mão de obra p/ conserto 
do veículo Fiat Ducato minibus 2 .8 JTD, Placa HmN-9685 da secreta-
ria m . de Educação e Cultura do município de Capinópolis-mG . Daiane 
P . Ferreira . Pregoeira .05/07/16

4 cm -05 854288 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPuTirA/mG . Tomada de Pre-
ços nº 03/2016 . aviso de adjudicação de licitação . Tomada de Preços 
nº 03/2016, referente a Execução de Calçamento em bloquete em Via 
urbana, em atendimento ao Convênio nº . 1491000544/2016, celebrado 
com o Estado de minas Gerais, por intermédio da secretaria de Estado 
de Governo(SEGOV), conforme especificações constantes dos Anexos 
II, II-a, II-b e II-C do Edital . após o julgamento de recurso contra 
a fase de julgamento e diante a renúncia do recurso na fase da pro-
posta . a Presidente da CPl da Prefeitura municipal de Caputira torna 
público a aDJuDICaçÃo do certame, que teve como vencedora a 
empresa FaQ CoNsTruTora lTDa-mE, inscrita no CNPJ sob o nº 
18 .905 .452/0001-88, com sede à rua Jequitibá, n° 184, Centro, CEP: 
35 .361-000, sericita/mG, que apresentou proposta no valor global de 
r$ r$ 81 .698,95(oitenta e um mil e seiscentos e noventa e oito reais e 
noventa e cinco centavos) . maiores informações e cópia do ato admi-
nistrativo, na CPl da Prefeitura municipal de Caputira, situada à Praça 
Padre Joaquim de Castro, n° .54 . Caputira, 05 de julho de 2016 . Camilla 
augusta de Carvalho Ferreira – Presidente da CPl .
PrEFEITura muNICIPal DE CaPuTIra/mG . Tomada de Pre-
ços nº 03/2016 . aviso de homologação de licitação . Tomada de Pre-
ços nº .03/2016, referente a Execução de Calçamento em bloquete 
em Via urbana, em atendimento ao Convênio nº . 1491000544/2016, 
celebrado com o Estado de minas Gerais, por intermédio da secretaria 
de Estado de Governo(SEGOV), conforme especificações constantes 
dos anexos II, II-a, II-b e II-C do Edital . a Prefeitura municipal de 
Caputira torna pública a homologação realizada pelo Prefeito muni-
cipal na Tomada de Preços nº . 03/2016, que teve como vencedora a 
empresa FaQ CoNsTruTora lTDa-mE, inscrita no CNPJ sob o nº 
18 .905 .452/0001-88, com sede à rua Jequitibá, n° 184, Centro, CEP: 
35 .361-000, sericita/mG, que apresentou proposta no valor global de 
r$ r$ 81 .698,95(oitenta e um mil e seiscentos e noventa e oito reais e 
noventa e cinco centavos) . maiores informações e cópia do ato admi-
nistrativo, na CPl da Prefeitura municipal de Caputira, situada à Praça 
Padre Joaquim de Castro, n° .54 . Caputira, 05 de julho de 2016 . Wan-
derson oliveira Teixeira – Prefeito municipal .

8 cm -05 854105 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArANDAÍ/mG– republi-
cação de Ratificação – Processo de Licitação Nº 101/2016 – Moda-
lidade Inexigibilidade Nº 002/2016 – Credenciamento . o município 
de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na lei 
Federal nº 8 .666/93, com suas alterações posteriores, torna público 
a realização de credenciamento de empresa ou profissional especia-
lizado na área médica de ginecologia e obstetrícia, a fim de realiza-
rem consultas . Data da sessão pública de recebimento e conferência 
dos documentos: 22/07/2016 . Hora de início do recebimento dos docu-
mentos: 09h00min . Hora de término do recebimento dos documentos: 
10h00min . Presidente da Comissão Permanente de licitação, luclécio 
andrade Tavares .

3 cm -05 854124 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArANDAÍ/mG

PublICaçÃo DE raTIFICaçÃo – ProCEsso DE lICITaçÃo 
Nº 110/2016 – moDalIDaDE DIsPENsa Nº 009/2016 . o município 
de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no inciso 
II, do artigo 24, combinado com o artigo 26, ambos da lei Federal 
nº 8 .666/93, com suas alterações posteriores, raTIFICa a DIsPENsa 
DE lICITaçÃo, cujo objeto é a contratação da empresa Top Equipa-
mentos médicos e odontológicos ltda para prestação de serviço de 
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos e odon-
tológicos, com a reposição de peças . Valor Global: r$7 .940,00 . Pre-
FEITo muNICIPal, aNTÔNIo sEbasTIÃo DE aNDraDE .

3 cm -05 854154 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArANDAÍ/mG- DECrETo Nº 
4085/2016 . DIsPõE sobrE HomoloGaçÃo DE CoNCurso 
PÚblICo muNICIPal . o Prefeito do município de Carandaí- mG, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art . 37,inciso II da Cons-
tituição Federal, tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão 
designada para o acompanhamento do Concurso Público . DECrETa . 
Art. 1º - Fica Homologado o resultado final do Concurso Público rea-
lizado por esta Prefeitura, previsto pelo Edital nº 02/2015, para pro-
vimento de cargos desta municipalidade . art .2º - o Departamento 
municipal de Pessoal providenciará a ampla divulgação do resultado, 
com observância da ordem classificatória e demais medidas de estilo, 
para nomeação e posse dos aprovados, conforme necessidade da admi-
nistração .art .3º - revogadas as disposições em contrário, entrando o 
presente Decreto em vigor na data de sua publicação . rEGIsTrE-sE, 
PublIQuE-sE E CumPra-sE . Paço municipal Presidente Tancredo 
Neves,04 de julho de 2016 .antonio sebastião de andrade Prefeito 
municipal . alex sandro simões da Cunha - superintendente adminis-
trativo . Publicada no saguão de entrada do Paço municipal Presidente 
Tancredo Neves, em mesmo dia, mês e ano de sua data . Carandaí,04 
de julho de 2016 . alex sandro simões da Cunha - superintendente 
administrativo .

5 cm -05 854156 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL CArmo Do CAJuru– EXTraTo 
Dos CoNTraTos Nº 896Pl Nº . 58/16 PP Nº . 52/16 . objeto: Con-
tratação de caminhão toco carroceria com motoristas por eles contrata-
dos . Vencedor: IraCI DE souZa CamarGos, valor r$ 30 .000,00 . 
Vigência: 03/07/2017 .

1 cm -05 853849 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArrANCAS/mG– torna público 
a celebração do Quarto Termo aditivo ao contrato nº 033/2015, com a 
empresa CoNsTruTora NIEmEyEr lTDa, objeto: suprimir parte 
de itens e Prorrogação de prazo do Contrato, conforme art .57 da lei 
8 .666/93 . Data: 30/06/2016 .

1 cm -05 853828 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArrANCAS/mG– torna 
público a celebração de contrato nº 033/2016, com a empresa aEP – 
CoNsTruçõEs E urbaNIZaçõEs lTDa, referente à Concorrên-
cia nº 003/2015, objeto: Execução e ampliação a ação de saneamento 
básico, na modalidade sistema de Esgotamento sanitário . Data con-
trato: 30/06/2016, Valor total r$4 .027 .956,96 .

2 cm -05 854065 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CáSSiA/mG- Pl 265/16 – PrEG 
PrEs 033/16 . a Prefeitura de Cássia/mG torna público para o conhe-
cimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial, em sessão Pública em sua sede, na rua argentina, nº 150, 
Jardim alvorada, na sala da seção de licitação e Contratos, às 10h do 
dia 18 de julho de 2016, quando serão recebidos os credenciamentos, 
envelopes de proposta comercial (nº 01) e documentos para habilitação 
(nº 02), tendo como objeto a “aquisição de um Veiculo Zero Quilo-
metro para a Frota de Veículos da administração municipal, conforme 
Convênio nº 2465/2015 - secretaria de Estado de Governo de minas 
Gerais - sEGoV/mG”, cujo critério de julgamento será o de “menor 
Preço unitário”, conforme anexos I e II . o Edital do Pregão está à dis-
posição dos interessados na sede da Prefeitura municipal, na sala da 
seção de licitação e Contratos, das 07h às 13h – informações pelo tel . 
(0**35)3541-5000 ou pelo site www .cassia .mg .gov .br . Cássia/mG, 05 
de julho de 2016 . marcos aparecido Veiga batista – Pregoeiro .

4 cm -05 854032 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATuTi/mG-

Torna público a INEXIGIbIlIDaDE DE lICITaçÃo Nº 39/2016, 
Processo licitatório nº 06/2016, em conformidade com artigo 26, 
caput, da lei Federal n° 8 .666/93, em especial do parecer jurídico e da 
justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, Aco-
lhe a Justificativa e, via de conseqüência, HOMOLOGA e RATIFICA a 
Contratação de shows artísticos e bandas para realização das Festivi-
dades Juninas, as seguintes bandas baião Tropical, valor r$ 19 .200,00; 
Dupla João Victor & mateus, valor r$ 8 .500,00, perfazendo o valor 
total de r$ 27 .700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), o que faz com 
fulcro no art . 25, III, da lei Federal de n° 8 .666/93 . Hélio Pinheiro da 
Cruz Júnior – Prefeito municipal .

3 cm -05 854273 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAXAmBu-1) Processo 46/16 – 
Pregão Presencial 21/16 . objeto: registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de maTErIal DE lImPEZa, HIGIENE PEssoal E 
uTENsIlIos DIVErsos, para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município de Caxambu . Credenciamento: 13/07/2016 às 
8h00min. Sessão Pública: 13/07/2016 às 8h30min. Horário oficial de 
brasília/DF . Informações e edital na sede da Prefeitura ou pelo e-mail 
licitacao2caxambu@gmail .com - Caxambu/mG, 05 de julho de 2016 . 
Edson Vander Cunha resende/Pregoeiro .

2 cm -05 853960 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNGoNHAL/mG– Processo 
licitatório nº 044/2016 – Tomada de Preço nº 007/2016 – objeto: 
Contratação de empresa para execução de recapeamento de ruas com 
pavimentação asfáltica no município de Congonhal/mG . abertura: 
21/07/2016 às 09:00hs .Edital à disposição na sede da Prefeitura, situ-
ada na Praça Comendador Ferreira de matos, nº 29, Centro . Informa-
ções: (35) 3424-3000 . Congonhal, 05 de julho de 2016 . lílian Pereira 
Coutinho – Presidente da Comissão de licitações .

2 cm -05 854297 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNGoNHAS-mG- aTa Nº 
PmC/062/2016 – Partes: município de Congonhas X Carvalho e senra 
refeições ltda . objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação de serviços para fornecimento de refeições para atender aos 
pacientes dos Centros de atenção Psicossocial-CaPs II e CaPs aD, 
da secretaria municipal de saúde, prazo de vigência de 12 meses . 
Valor: r$245 .050,00 . Data: 20/06/2016 . aTa Nº PmC/063/2016 – 
Partes: município de Congonhas X Fábio ladeira lobo-mE . objeto: 
registro de preços para futura e eventual contratação de serviços para 
fornecimento de refeições para atender aos pacientes dos Centros de 
atenção Psicossocial-CaPs II e CaPs aD, da secretaria municipal 
de saúde, prazo de vigência de 12 meses . Valor: r$11 .100,00 . Data: 
20/06/2016 .

3 cm -05 854291 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNSELHEiro LAFAiETE/mG
PublICaçÃo TomaDa DE PrEço Nº 038/2016

a Prefeitura municipal de Conselheiro lafaiete torna público que fará 
realizar licitação, na modalidade de TomaDa DE PrEço que se des-
tina a Contratação de empresa de engenharia para execução das obras 
de reforma restantes do Edifício “Dimas Pena”, neste município . Data 
de recebimento das propostas e documentação: 04/08/2016 às 09:00 
horas, na av . mário rodrigues Pereira - 10 – Centro ,em Conselheiro 
lafaiete/mG . os esclarecimentos e as informações necessárias aos lici-
tantes serão prestadas na sala da Comissão Permanente de licitação 
ou pelo telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas . o 
edital poderá ser retirado pelo site: conselheirolafaiete .mg .gov .br . Con-
selheiro lafaiete , 05 de julho de 2016 – Fernando Carlos martins de 
Carvalho – Presidente

4 cm -05 854157 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoQuEirAL– Processo licita-
tório nº 0067/2016 – Tomada de Preços nº 03/2016 – contratação de 
empresa especializada para restaurar o Cruzeiro Centenário e parte do 
Patrimônio Histórico do município, instalado na Praça sete de setem-
bro, centro de Coqueiral, conforme especificações contidas no memo-
rial descritivo, planilhas, projetos e termo de referência, que fazem 
parte integrante do edital . sEssÃo PÚblICa: recebimento dos enve-
lopes dia 05/08/2016 até às 9:30 horas - Julgamento dia 05/08/2016 às 
10:00 horas . VIsITa TÉCNICa: 26, 27 e 28 de julho de 2016, com iní-
cio impreterivelmente às 13 horas . maiores Informações: telefone (35) 
3855 .1162 ou pelo e-mail: comprasx@coqueiral .mg .gov .br, site: www .
coqueiral .mg .gov .br . Coqueiral, 04 de julho 2016 - Vanessa ribeiro 
silva – Presidente da CPl .

3 cm -05 853830 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoromANDEL . EXTraTo DE 
2º TErmo aDITIVo . Espécie:Termo aditivo ao Contrato Nº 228/2014 . 
Partes: Contratante: Prefeitura municipal de Coromandel-mG, CNPJ: 
18 .591 .149/0001-58 . Contratado:ouro Verde Engenharia ltda . Consti-
tui o presente Termo aditivo acréscimo de 17,626792042% que corres-
ponde ao valor de r$ 1 .116 .244,95 . o valor global do contrato passa a 
ser de r$ 7 .448 .905,75 . referente à prestação de serviços de engenha-
ria para a Execução de melhorias e ampliação no sistema de Esgoto 
sanitário, Construção da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do 
município de Coromandel-mG, conforme Termo de Compromisso nº 
TC/PAC 0289/2014, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – 
FuNasa/ministério da saúde e o município de Coromandel-mG . 
Ratificam-se todas as demais disposições do contrato que a este deu 
origem, naquilo que não colidir com o presente instrumento . signa-
tários: Contratante: Prefeitura municipal de Coromandel-mG, CNPJ: 
18 .591 .149/0001-58 . Contratado: ouro Verde Engenharia ltda mE . 
Coromandel, 02 de Junho de 2016 . osmar martins borges – Prefeito 
municipal .

4 cm -05 854166 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/
mG . resultado Pregão Exclusivo mE/EPP/mEI 091/2016 – Processo 
605/2016 . objeto: aquisição de equipamentos e mobiliários hospitala-
res para equipar a nova unidade básica de saúde do bairro Caladi-
nho, em atendimento a secretaria municipal de saúde, com recurso 
Programa saúde em Casa . Comunicamos aos interessados que as pro-
ponentes ValEmEDICal ComÉrCIo DE ProDuTos HosPITa-
larEs lTDa – mE eaTuaNTE ComErCIal lTDa – mE que 
tiveram suas propostas classificadas no processo supracitado foram 
inabilitadas . Diante do exposto a pregoeira abre prazo de 8(oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação conforme art . 48 §3º 
da lei 8 .666/93 . a reabertura da sessão pública do Pregão será dia 
19/07/2016 às 09h00min no setor de licitações da Prefeitura de Coro-
nel Fabriciano/mG, para dar continuidade ao processo . bruna Costa 
silva Duarte . Pregoeira .

4 cm -05 854164 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/
mG.rEsulTaDo Das ProPosTas Da CoNCorrÊNCIa Nº 
009/2016 – Processo nº 498/2016 . objeto: contratação de empresa, por 
menor preço global e sob regime de empreitada global, com medições 
unitárias, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen-
tos para execução de obras de pavimentação, drenagem e contenção 
em diversas locais do município de Coronel Fabriciano/mG, para aten-
dimento ao Convênio n° 5191000109/2016 celebrado entre o Estado 
de minas Gerais e o município de Coronel Fabriciano/mG por inter-
médio da sEToP, recursos Convênio e Contrapartida . a CPl informa 
aos interessados que a proposta da proponente CoNsTruTora 
ENGEPaV lTDa foi ClassIFICaDa e as propostas das proponentes 
PrEComol PrEmolDaDos CoNsT . IND . E Com . lTDa e 3T 


