
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sexTa-feira, 10 de Julho de 2015 – 17 
P.M.DE PIRAPoRA- DISTRATO DE CONTRATO-EXTRATO DO 
TErMo rEsCIsÃo uNIlaTEral do CoNTraTo N° 038/2013 - 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23 .539 .463/0001-21 - Contratada: Itau unibanco s/a – CNPJ da Con-
tratada: 60 .701 .190/0001-04 – Contrato n° 038/2013 - Processo licita-
tório Nº . 027/2013 – Pregão Presencial nº 020/2013 - objetivo: resci-
são unilateral do Contrato nº 038/2013, de 18 de junho de 2013, cujos 
serviços deverão ser prestados até o dia 18 de setembro de 2015, nos 
termos do artigo 79, inciso I, da lei 8 .666/93, Cláusula oitava do Con-
trato nº 038/2013 e relatório do secretario de administração e Finanças 
do Município de Pirapora/MG . - Heliomar Valle da silveira .

3 cm -09 718562 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PITANGuI/MG

aVIso dE PrEGÃo PrEsENCIal 024/2015
o MuNICÍPIo dE PITaNGuI, inscrição no CNPJ 18 .315 .226/0001-47, 
por intermédio da sua Comissão Especial de apoio ao Pregão nome-
ada pela Portaria nº 028-a/2015, após adequações necessárias, torna 
público que realizará Processo administrativo licitatório na Moda-
lidade PrEGÃo PrEsENCIal 024/2015 – Tipo: Menor Preço por 
lote – nos termos das leis Federais 8 .666/1993, para a contratação 
de pessoa jurídica para a locação de 02 (dois) veículos para atender a 
secretaria Municipal de saúde, bem como outra secretaria que por ven-
tura necessitar . os envelopes contendo a documentação e a proposta 
deverão ser entregues até às 09:00 horas do dia 21/07/2015 na sala de 
licitações na sede da Prefeitura . Mais informações poderão ser obtidas 
na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João Maria de 
lacerda, 80 – Centro . Telefone: (37) 3271-7813, pelo email: licitação@
pitangui .mg .gov .br ou pelo site: www .pitangui .mg .gov .br  . anderson 
Barros Ferreira - Pregoeiro

4 cm -09 718693 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTE NoVA - MG . aviso de 
licitação .PrC 155/2015 Pregão nº079/2015- a Prefeitura Municipal 
de Ponte Nova - MG torna público para o conhecimento de quantos 
possam interessar que estará realizando a licitação, sob a modalidade 
Pregão, na forma presencial, conforme a seguir:

ProCEsso 155/15 – Pregão Nº 079/15 – data: 22/07/2015 Proto-
colo dos Envelopes de documentação e Proposta no dia 22/07/2015 de 
13:00h ás 14:00 h Início da sessão: 14:30h,objeto: registro de Preços 
para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica para Prestação de 
serviços de segurança não armada e pessoal de apoio para eventos da 
Cidade de Ponte Nova .Pregoeira: Néria Maria Moutinho soares .

Informações gerais e obtenção dos Editais pelo telefone: [31] 3819-
5454, ramais 207, no horário de 12h00 às 18h00 . obtenção da integra 
dos Editais à avenida Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte Nova - 
MG, CEP 35 .430-001 ou no endereço www .pontenova .mg .gov .br .

4 cm -09 718885 - 1
Prefeitura Municipal de Ponte NovaRatificação Processo de Licita-
ção Nº 145/2015, verificados todos os pressupostos legais e formais, 
nos termos do artigo 24 Inciso IV da Lei Federal 8.666/93Ratifica- O 
Processo de dispensa de licitação Nº 052/2015, teve por objeto a loca-
ção de uTI Móvel em favor de: aparecida Izabel dos santos, atendendo 
a secretaria Municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Ponte Nova 
CNPJ 23 .804 .149/0001-29, sendo contratada a empresa serviço de uTI 
Móvel ltda CNPJ 07 .913 .523/0001-78 no valor total de r$ 850,00 
(oitocentos e cinqüenta reais) . Publique-se . Ponte Nova, 08 de julho de 
2015 .Paulo augusto Malta Moreira (Prefeito Municipal) .

3 cm -09 718935 - 1
Prefeitura Municipal de Ponte NovaRatificação- Processo Licita-
ção Nº 146/2015, Dispensa 053/2015,verificados todos os pressupos-
tos legais e formais, nos termos do artigo 24 Inciso IV da lei Fede-
ral 8 .666/93 . o Processo de dispensa de licitação Nº 053/2015, teve 
por objeto a locação de uTI Móvel em favor de: Maria de oliveira, 
Maria Teodora da silva, Maria angélica Gomides, José Neto Costa 
Pinto, Maria das Graças Castro e antônio Honorato oliveira de Jesus, 
atendendo a secretaria Municipal de saúde da Prefeitura Munici-
pal de Ponte Nova CNPJ 23 .804 .149/0001-29, sendo contratada a 
empresa unimed Ponte Nova Cooperativa Trabalho Médico ltda CNPJ 
01 .012 .474/0001-16 no valor total de r$ 9 .015,00 (Nove mi e quinze 
reais) . Publique-se . Ponte Nova, 08 de julho de 2015 . Paulo augusto 
Malta Moreira (Prefeito Municipal) .

3 cm -09 718936 - 1
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes – MG, Processo de lici-
tação nº . 043/2015, na Modalidade Pregão Presencial nº . 032/2015, do 
Tipo Menor preço por item, cujo objeto será a Contratação de serviços 
de Reforma em Veículo “Caminhão Caçamba Basculante”, o recebi-
mento das propostas será no dia 21/07/2015, as 09:00 horas . os atos 
convocatório será processado e julgado de acordo com as leis Federais 
nºs . 10 .520/2002 e 8 .666/93 e suas alterações, lei Complementar nº . 
123/20016 e decreto Municipal nº . 003/2009 – 027/2014, Ponto dos 
Volantes/MG, 09 de Julho de 2 .015 . Noelma alves Trindade – Prego-
eira - Cândido Ferraz alves – Prefeito Municipal .

3 cm -09 718616 - 1
MuNICÍPIo DE PoTÉ– aviso adiamento de licitação – Pregão 
(Presencial) nº 017/2015 – o Município de Poté torna público a quem 
possa interessar o adiamento da sessão relativa ao Pregão (Presencial) 
nº 017/2015, ficando adiada para às 08 horas, do dia 22 de julho de 
2015 . MoTIVo: alterações no Edital . os interessados poderão reti-
rar o Edital no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Poté, sala da 
Comissão Permanente de licitação, localizada na avenida Getúlio Var-
gas, 306, Centro, Poté – MG ou através do site: www .pote .mg .gov .br . 
Informações complementares poderão ser obtidas através do telefax 
33-3525-1237 – Poté, 09/07/2015 – Antônio Wilson Gomes de Souza 
– Prefeito do Município

3 cm -09 718689 - 1
PREFEITuRA DE PouSo ALEGRE/MG- ToMada dE PrEços 
Nº 06/15 – Objeto:“Contratação de empresa para realização de reforma 
do núcleo de controle de zoonoses”. A sessão pública será realizada no 
dia 27 de julho de 2015 às 10h, na sala de licitações, situada na rua 
dos Carijós, nº 45, Centro . o edital poderá ser consultado e obtido, 
gratuitamente, em dias úteis no período das 12h às 18h, mediante a 
apresentação de um CdroM ou PEN-drIVE ou pelo site www .pou-
soalegre .mg .gov .br, para cópia do arquivo . Informações: tel . (35) 3449-
4023 ou email: licitapamg@gmail .com . Milton alexandre alves Neto 
– diretor do dep . de Compras e licitações .

3 cm -08 718442 - 1
PREFEITuRA DE PouSo ALEGRE/MG- CoNCorrENCIa 
PUBLICA Nº 04/15 – Objeto:“Contratação de empresa de publicidade 
para prestação de serviços profissionais de publicidade e marketing da 
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre”. RESULTADO DAS NOTAS 
FINaIs das ParTICIPaNTEs (dE aCordo CoM o ITEM 12 .2 
do EdITal): 1ª ColoCada – FaZENda CoMuNICaçÃo & 
MARkETING LTDA - ME, 83,19 PONTOS; 2ª COLOCADA – LUME 
COMUNICAÇÃO & MARkETING LTDA, 82,45 PONTOS. Milton 
alexandre alves Neto – diretor do dep . de Compras e licitações .

2 cm -09 718589 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PRATA-MG- aVIso dE EdI-
Tal – ToMada dE PrEços Nº 007/2015 - a Prefeitura Municipal 
de Prata, através de sua Comissão Permanente de licitações, avisa a 
quem possa interessar que fará realizar, na divisão de Compras e lici-
tações na sede da Prefeitura Municipal de Prata, às 08:30 horas, do 
dia 28/07/2015, licitação Pública na modalidade Tomada de Preços nº 
007/2015, do tipo Menor Preço Global, para o devido objeto: Contra-
tação de empresa especializada para execução de serviços de engenha-
ria para reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Prata, situado à 
Praça XV de Novembro, nº 35, Bairro Centro, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e estrutura necessária . Para participar da pre-
sente licitação Pública, favor comparecer à divisão de Compras e lici-
tações da Prefeitura Municipal de Prata, situada à Praça XV de Novem-
bro, nº 35, Bairro Centro, Prata-MG, para retirar o edital e receber as 
respectivas informações a respeito do processo . demais informações 
pelo tel . (34) 3431-8705 ou pelo e-mail licitacoespmprata@terra .com .
br ou no site www .prata .mg .gov .br/portal .html . Prata-MG, em 09 de 
julho de 2015 . ademir de souza santos . Presidente da CPl .

4 cm -09 718507 - 1
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 70/15 . 
Pregão Presencial nº . 46/15 . objeto: aquisição de Manilhas . data: 
23/07/15, às 09:00 . local: rua são José, 21, Centro . Edital e infor-
mações: (32)3538-1136 ou pelo sitewww .presidentebernardes .mg .gov .
br . Presidente Bernardes/MG, 09/07/15 . Izaltino Vital de souza – Pre-
feito Municipal .

2 cm -09 718867 - 1

Município de Presidente Bernardes/MG.Proc . licitatório nº . 68/15 . 
Pregão Presencial nº . 44/15 . objeto: aquisição de Material de labora-
tório . data: 29/07/15, às 09:00 . local: rua são José, 21, Centro . Edital 
e informações: (32)3538-1136 ou pelo site www .presidentebernardes .
mg .gov .br . Presidente Bernardes/MG, 09/07/15 . Izaltino Vital de souza 
– Prefeito Municipal .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 69/15 . 
Pregão Presencial nº . 45/15 . objeto: aquisição de Gêneros alimentí-
cios . data: 30/07/15, às 09:00 . local: rua são José, 21, Centro . Edital 
e informações: (32)3538-1136 ou pelo site www .presidentebernardes .
mg .gov .br . Presidente Bernardes/MG, 09/07/15 . Izaltino Vital de souza 
– Prefeito Municipal .

3 cm -09 718948 - 1
A Prefeitura Municipal de Presidente Kubitschek/MG . Torna 
Público Tomada de Preços nº 002/2015, tipo Menor Preço Global . 
objeto: Contratação de empresa p/ execução de obra de construção da 
1ª Etapa do Estádio Municipal de Presidente kubitschek. Entrega dos 
envelopes documentação e Propostas: dia 04 de agosto de 2015 até às 
13:30 horas na rua: agostinho de oliveira Malaquias, nº 35, Centro, 
Presidente kubitschek/MG. Maiores informações e o Edital completo 
poderão ser obtidos no endereço acima ou pelo Tel . (38) 3545-1122, 
E-mail: licitacão@pk.mg.gov.br. Silvério Izanam de Oliveira - Presi-
dente da CPl .

3 cm -09 718747 - 1
MuNICIPIo DE RAPoSoS . rEsulTado da dIsPENsa 
009/2015 objeto: Contratação de empresa para execução de obra e 
reforma, reforço da estrutura e fundação da ponte Magalhães Pinto . Con-
tratada: ProGEo ENGENHarIa lTda CNPJ: 17 .069 .832/0001-67 
Valor Global: r$ 1 .005 .874,19; Vigência: 23/06/2015 a 31/12/2015 . 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2015. Processo 032/2015 DIS-
PENsa 009/2015 objeto:Contratação de empresa para execução 
de obra e reforma, reforço da estrutura e fundação da ponte Maga-
lhães Pinto . Contratada: ProGEo ENGENHarIa lTda CNPJ: 
17 .069 .832/0001-67 Valor Global: r$ 1 .005 .874,19; Vigência: 
13/07/2015 a 31/12/2015 . CHaMada PÚBlICa nº 001/2015 - 
Objeto: Inscrição de profissionais atuantes na área de comunicação, 
publicidade ou marketing com o intuito de constituir subcomissão téc-
nica para a contratação de agência de Propaganda e Publicidade, nos 
termos da lei Federal nº 12 .232/2010 . Período de credenciamento: 
13/07/2015 à 15/07/2015 . ToMada dE PrEço 001/2015 objeto: 
Contratação de empresa especializada em consultoria para a prestação 
de serviços de implementação de PTTs Projeto Técnico social para 
atendimento ao PMCMV . Conforme descritivo do edital . abertura de 
Propostas 13/08/2015 as 09h30min . Edital disponível no setor de licita-
ção . Maiores informações 31-35431276 ramais 204/210 . raposos/MG 
09/07/2015 . Giselma alves . Presidente CPl

5 cm -09 718657 - 1
MuNICÍPIo DE RIo ACIMAtorna público que promoverá no 
dia 27/07/15 às 09:30hs, CHaMaMENTo PÚBlICo – Pal Nº 
00059/2015 Para CrEdENCIaMENTo dE laBoraTÓrIos dE 
aNÁlIsEs ClINICas, para realização de exames de maior complexi-
dade . o Edital para Credenciamento e seus anexos estarão disponíveis 
aos interessados por cópia de seu inteiro teor no setor de licitações na 
rua antonio Carlos, 40 - Centro . Informações (31) 3545-1286 ou lici-
tacao@prefeiturarioacima.mg.gov.br. Wanderson Fábio de Lima- Pre-
feito Municipal - MuNICÍPIo dE rIo aCIMa torna público a aber-
tura do Pregão Presencial rP nº 0035/2015 – Pal nº 00058-2015 no dia 
23/07/15 às 09:30hs . objeto: registro de Preços para Fornecimento de 
Material de Escritório e Escolar para atender às demandas das diversas 
secretarias Municipais de rio acima/MG . o edital na íntegra estará 
disponível no setor de licitações na rua antonio Carlos, 40 - Informa-
ções (31) 3545-1286 ou licitacao@prefeiturarioacima.mg.gov.br. Wan-
derson Fábio de lima - Prefeito Municipal

4 cm -09 718750 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo VERMELHo, aviso de 
rETICaçÃo e ProrroGaçÃo dE PraZo Para aBErTura 
dE lICITaçÃo, Pregão Presencial 027/2015, objeto: Contratação 
de serviços técnico especializados de auditoria e consultoria tributá-
ria fiscal para formular, implantar e executar procedimentos técnicos 
que possibilitem o incremento de arrecadação tributária de IssQN, 
recuperação de créditos tributários e revisão de débitos fiscais e não 
fiscais. RETIFICA-SE O EDITAL E REABRE-SE nesta Prefeitura a 
licitação retro citada, sendo a nova data de entrega e abertura dos enve-
lopes ás 09:00 do dia;23/07/2015 email: licitar@riovermelho .mg .gov .
br, tel:(33)34361361, site: www .riovermelho .mg .gov .br rogério Vieira 
campos leal- Pregoeiro

PrEFEITura MuNICIPal dE rIo VErMElHo, aviso de rETI-
CaçÃo e ProrroGaçÃo dE PraZo Para aBErTura dE 
lICITaçÃo, Pregão Presencial 028/2015, objeto: Contratação de 
empresa especializada para desenvolvimento, implantação, capacitação 
de usuários, bem como hospedagem e manutenção de sistema de infor-
mação de proteção da pessoa idosa – sIPPI . . rETIFICa-sE o EdITal 
E rEaBrE-sE nesta Prefeitura a licitação retro citada, sendo a nova 
data de entrega e abertura dos envelopes ás 09:00 do dia;24/07/2015 
email: licitar@riovermelho .mg .gov .br, tel:(33)34361361, site: www .
riovermelho .mg .gov .br rogério Vieira campos leal- Pregoeiro

PrEFEITura MuNICIPal dE rIo VErMElHo- Tomada de Pre-
ços 003/2015 . a Prefeitura Municipal de rio Vermelho torna público a 
Tomada de Preços . objeto: Contratação de empresa do ramo de enge-
nharia para reforma do Centro de saúde de rio Vermelho, através do 
ProGraMa dE rEQualIFICaçÃo das uNIdadEs BÁsICas 
dE saÚdE, regulamentado pela Portaria 339/2013 de 04/03/2013 . 
abertura: 29/07/2015 ás 09:00 . Telefone: (33)34361361 . Email: lici-
tar@riovermelho .mg .gov .br; site:www .riovermelho .mg .gov .br  .rogé-
rio Vieira Campos Leal_ Presidente da CPL

7 cm -09 718652 - 1
A PREF. MuNICIPAL DE RITáPoLIS/MG,torna público Ratifi-
cação da Inexigibilidade 001/15 e extrato do contrato n° 058/15 . obj . 
realização do show Cezar e Paulinho . Contratada: agência Produtora 
10 shows, Entretenimento ltda/Vlr . r$ 74 .000,00 (setenta e quatro mil 
reais); Vig. 31/07/15. Ratificação da Inexigibilidade 002/15 e extrato do 
contrato n° 061/15. Obj. Realização do Show Wilson Sideral e Banda. 
Contratada: Fácil Produções e Eventos ltda/Vlr . r$35 .000,00 (Trinta e 
cinco mil reais); Vig. 31/07/15. Ratificação da Inexigibilidade 003/15 e 
extrato do contrato n° 062/15 . obj . realização do show da Banda lex 
luthor . Contratada: Banda lex luthor Produções de Eventos ltda/Vlr . 
R$29.000,00 (Vinte e nove mil reais); Vig. 31/07/15. Ratificação da 
Inexigibilidade 004/15 e extrato do contrato n° 063/15 . obj . realização 
do show da Banda James Baby . Contratada: lucas Moreira Brasil/Vlr . 
r$3 .000,00 (Três mil reais); Vig . 31/07/15 . Fábio José da silva- Pre-
feito Municipal .

4 cm -09 718564 - 1
P.M. SABARá –EXTRATOS: Contrato de Fornecimento nº 199/2015 
– Partes: Município de sabará e alfalagos ltda . objeto: aquisição de 
material médico hospitalar, em atendimento à Coordenação de aten-
ção Básica da secretaria Municipal de saúde . Prazo: 12 meses . Valor: 
r$315 .734,75 . dt .: 08/07/2015 . Contrato de Fornecimento nº 200/2015 
– Partes: Município de sabará e acácia Comércio de Medicamentos 
ltda . objeto: aquisição de material médico hospitalar, em atendimento 
à Coordenação de atenção Básica da secretaria Municipal de saúde . 
Prazo: 12 meses . Valor: r$24 .932,25 . dt .: 08/07/2015 . Contrato de 
Fornecimento nº 201/2015 – Partes: Município de sabará e Márcio 
antônio damião Pereira . objeto: aquisição de material médico hos-
pitalar, em atendimento à Coordenação de atenção Básica da secre-
taria Municipal de saúde . Prazo: 12 meses . Valor: r$20 .000,00 . dt .: 
08/07/2015 . Contrato de Fornecimento nº 202/2015 – Partes: Muni-
cípio de sabará e almed ltda . objeto: aquisição de material médico 
hospitalar, em atendimento à Coordenação de atenção Básica da secre-
taria Municipal de saúde . Prazo: 12 meses . Valor: r$38 .000,00 . dt .: 
08/07/2015 . sabará, 09 de julho de 2015 . (a) diógenes Gonçalves Fan-
tini – Prefeito Municipal .

4 cm -09 718764 - 1
P.M. SABARá -HoMoloGaçÃo PrEGÃo Nº 047/2015 . Em 
decorrência do contido no processo licitatório Pregão Presencial nº 
047/2 .015, Processo Interno nº1865/2015, a mim apresentado, após o 
resultado do julgamento da licitação em referência, cujo objeto é pro-
mover o registro de preço, consignado em ata, para contratação de 
empresa de Controle de Trânsito, incluindo apoio, orientação coordena-
ção e controle de trânsito e estacionamento em vias públicas do muni-
cípio, durante o período de eventos promovidos pela Prefeitura Muni-
cipal de sabará em um período de 12 (doze) meses, em atendimento à 
secretaria Municipal de defesa social, adJudICo E HoMoloGo o 

seu objeto à empresa loMEs E saNTos sEGuraNça lTda – ME, 
no valor global de r$335 .000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) . 
sabará, 08 de julho de 2 .015 . Michael Magno Barth - secretário Muni-
cipal de administração .

3 cm -08 718431 - 1
PREF. DE SABARá– 2ª ErraTa PrEGÃo PrEsENCIal 010/2015 
– o secretário Municipal de administração torna público a 2ª Errata do 
Pregão presencial 010/15, que tem por objeto é a aquisição de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento às secre-
tarias Municipais de administração, defesa social, desenvolvimento 
social, Educação, saúde e Esportes . a  referida errata encontra-se no 
site www .sabara .mg .gov .br . sabará, 09 de julho de 2 .015 . (a) Michael 
Magno Barth – secretário Municipal de administração .

2 cm -09 718925 - 1
P.M. SABARá-TErMo dE HoMoloGaçÃo E adJudICaçaõ 
PrEGÃo Nº 026/2015 . Em decorrência do contido no processo lici-
tatório: Pregão n° 026/2015 do Processo Interno n° 1434/2015, a mim 
apresentados, adjudico e homologo o objeto dos itens 2, 3, 5, 6 e 7 
às empresas Moura e Moura Informática Empreendimentos ltda, rCa 
Comercial ltda - ME . resultado do julgamento da licitação em refe-
rência . sabará, 07 de Julho de 2015 . Michael Magno Barth - secretário 
Municipal de administração .

2 cm -09 718563 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA LuZIA– EdITal PrE-
GÃo PrEsENCIal Para rEGIsTro dE PrEço Nº 051/2015 – 
objeto: aquisição de medicamentos para manutenção da unidade de 
Pronto atendimento . data de abertura: dia 23/07/2015 às 09hs . local: 
av . VIII nº 50, Bairro Carreira Comprida – santa luzia/MG . Edital dis-
ponível em: http://www .santaluzia .mg .gov .br/licitacao/ ou gilbertomo-
raes@santaluzia .mg .gov .br ou deniodrumond@santaluzia .mg .gov .br .
Pregão Presencial nº 038/2015 – HoMoloGado em 29/06/2015 – 
Contratado: Companhia Brasileira de Cartuchos . Valor: r$ 25 .000,00 
- ENTrEGa IMEdIaTa .
Pregão Presencial rP nº 044/2015 – adJudICado e HoMolo-
Gado em 09/07/2015 . ata de registro de Preço nº 021/2015 – 
Empresas: Pharmanutri Comercial ltda . Valor: r$ 157 .658,16 . Via-
med Comercial ltda . Valor: r$ 3 .732,48 . Prazo: 12 meses . ass . em 
09/07/2015 .
Pregão Presencial nº 029/2015 – o pregoeiro adJudICa a empresa 
Nature Vitae Homeopatia Manipulação e Comércio ltda .

4 cm -09 718884 - 1
MuNICÍPIo DE SANTA RITA DE JACuTINGA- Processo 

licitatório nº 105/2015 – Pregão Presencial n° 034/2015

o Município de santa rita de Jacutinga, através do Pregoeiro desig-
nado, intima todas as empresas participantes do processo licitató-
rio n° 105/2015, modalidade Pregão 034/2015 para que, caso quei-
ram, apresentem no prazo legal contrarrazões ao recurso interposto 
pela Empresa ECO X Ambiental e Empresarial LTDA-EPP, CNPJ nº 
17.414.204/0001-71 contra a decisão que a desclassificou. As contrar-
razões deverão serem entregues diretamente na CPl, das 12:00 h a 
18:00 h . Maiores informações tel (32) 3291-1680 e e-mail: licitacao@
srjacutinga .mg .gov .br .

3 cm -09 718684 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTo ANTÔNIo Do 
AMPARo . Processo licitatório 060/2015 Pregão Presencial 029/2015 . 
objeto: registro de Preços para aquisição de Material Permanente 
para atender a secretaria Municipal de saúde (Caps, Fisioterapia e 
Psf’s) . Credenciamento e Entrega dos Envelopes: dia 22/07/2015 às 
13h00min . Processo licitatório 061/2015 Pregão Presencial 030/2015 . 
objeto Contratação de locação de máquinas copiadoras para atender as 
diversas secretarias Municipais . Credenciamento e Entrega dos Enve-
lopes: dia 23/07/2015 às 13h00min . Informações pelo email licita-
cao@santoantoniodoamparo .mg .gov .br .

2 cm -09 718914 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– raTI-
FICO o Pedido de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 027/2015, 
nos termos do inciso I do art . 25 da lei 8 .666/93 com as alterações fei-
tas pela lei 8 .883/94 . objeto: Contratação de empresa autorizada, para 
a prestação de serviços de manutenção programada com fornecimento 
de peças destinada a 8º revisão do Veiculo Mitsubishi l200 Triton 
OQM 9425 – Chassi 93XJNkB8TDCD79041, ano 2013, utilizado pela 
policia Militar conforme Convenio, junto à empresa Via Terra Veículos 
ltda ., pelo valor global de r$ 6 .073 .78 . são Francisco/MG, 09 de julho 
de 2015 . ass .: luiz rocha Neto – Prefeito Municipal .

3 cm -09 718587 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– 
RATIFICO o Pedido de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
028/2015, nos termos do inciso I do art . 25 da lei 8 .666/93 com as alte-
rações feitas pela lei 8 .883/94 . objeto: Contratação de empresa autori-
zada, para a prestação de serviços de manutenção programada com for-
necimento de peças destinada a 5º revisão do Veiculo Mitsubishi l200 
Triton Placa PUC 2173 – Chassi 93XHYkB8TECE87990, ano 2014, 
utilizado pelo Gabinete do Prefeito, junto à empresa Via Terra Veículos 
ltda ., pelo valor global de r$ 2 .094,41 . são Francisco/MG, 09 de julho 
de 2015 . ass .: luiz rocha Neto – Prefeito Municipal .

3 cm -09 718592 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– 
RATIFICO o Pedido de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
026/2015, nos termos do inciso I do art . 25 da lei 8 .666/93 com as alte-
rações feitas pela lei 8 .883/94 . objeto: Contratação de empresa autori-
zada, para a prestação de serviços de manutenção programada com for-
necimento de peças destinada ao caminhão pipa marca Iveco, modelo 
Tector Attack 170E22 placa ORC 8961, junto à empresa Deva Veículos 
ltda, pelo valor global de r$ 2 .196,17 . são Francisco/MG, 09 de julho 
de 2015 . ass .: luiz rocha Neto – Prefeito Municipal .

2 cm -09 718506 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– raTI-
FICo o Pedido de dIsPENsa dE lICITaçÃo Nº . 014/2015 nos ter-
mos do art . 24, Inciso IV da lei 8 .666/93 com suas alterações . objeto: 
aquisição de suplemento Nutricional destinado a atender as necessida-
des do Paciente José dos reis Madureira Vieira para tratamento onco-
lógico de Ca . localizado no esôfago, junto à empresa: Vieira e silva 
Farmacêutica ltda . – ME . no valor de r$ 4 .403,00 . são Francisco, 09 
de julho de 2015 . ass .: luiz rocha Neto – Prefeito Municipal .

2 cm -09 718912 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– aVIso 
dE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 029/2015 . oBJETo: aquisição 
de TECIdos e aVIaMENTos a serem destinados a atender as neces-
sidades do Hospital Municipal dr . Brício de Castro dourado, por solici-
tação da secretaria Municipal de saúde . Credenciamento: 23/07/2015: 
de 08:00 hs às 08:30 hs . Início da sessão: 09:00hs . luiz rocha Neto - 
Prefeito Municipal . Informações e Esclarecimentos: (38) 3631-1617 ou 
(38) 3631-2264 . Edital: www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br .

2 cm -09 718511 - 1
o MuNICÍPIo DE SÃo GoNÇALo Do ABAETÉ/MG, Torna 
Público que realizará Processo licitatório nº 055/2015, Pregão Pre-
sencial 042/2015, objeto: Prestação de serviços com veiculo, tipo 
caminhonete, com corroceira aberta, para atender as necessidades 
das secretarias Municipais, abertura dia 30/07/2015 às 13:30 horas; 
o MuNICÍPIo dE sÃo GoNçalo do aBaETÉ/MG, comunica 
a todos os licitantes, que foi Prorrogada a data de abertura da sessão 
pública do Pregão Presencial nº 039/2015, (srP), Processo licitatorio 
nº 052/2015, objeto: Manutenção de veiculos, para o dia 29/07/2015 às 
09:00 horas . Informações: licitação, Praça Messias Mattos, 110,Centro, 
são Gonçalo do abaeté/MG, CEP: 38 .790-000, email: licitacao@sao-
goncalodoabaete .mg .gov .br . Fone: (38)3563-1216/1126 .

3 cm -09 718726 - 1
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/
MG,Concorrência Pública N° 003/15, através da CPl, torna público 
que fará realizar licitação, sob a modalidade Concorrência Pública N° 
003/15 - Contratação de empresa de engenharia civil para construção e 
reforma de unidades habitacionais em atendimento as necessidades do 
setor de Habitação da secretaria de Trabalho e desenvolvimento social 
do município de são Gonçalo do rio abaixo/MG . as propostas deve-
rão ser entregues até às 09:00 horas do dia 19/08/2015 . a abertura dos 
envelopes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local 
no setor de licitações e Contratos da Prefeitura Municipal – r . Henri-
queta rubin, nº 27 – Centro - sGra, onde poderá ser obtido o Edital 
completo . são G . do r . abaixo, 25 de Junho de 2015 – antônio Carlos 
Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .

3 cm -09 718723 - 1

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG- Pregão 
Presencial N .º 053/2015 – o Pregoeiro e Equipe de apoio informam 
que o Processo licitatório 096/2015 - Pregão Presencial N .º 053/2015: 
aquisição de dietas enterais para distribuição aos pacientes com neces-
sidades especificas que são atendidos pela Secretaria Municipal de 
saúde do município de são Gonçalo do rio abaixo/MG . as propostas 
deverão ser entregues até às 09:00 horas do dia 24/07/2015 . a abertura 
dos envelopes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e 
local no setor de licitações da Prefeitura Municipal – r . Henriqueta 
rubim, N .º 27 – Centro - sGra . são G . do r . abaixo 09 de julho de 
2015 . antônio Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .

3 cm -09 718748 - 1
MuNICÍPIo DE SÃo GoNÇALo Do SAPuCAÍ–MGaber-
tura Edital Pl 00067/2015, TP 00006/2015, objeto: Contratação de 
Empresa para Pavimentação asfáltica com CBuQ, ruas: Jorge Bento 
de Carvalho e sebastião oliveira Guimarães . abertura dia 31/07/2015 
às 09:00, informações através site www .saogoncalodosapucai .mg .gov .
br ou telefone (35)3241-2311 . são Gonçalo do sapucaí, MG, 09 de 
julho 2015 – Plínio domigues – diretor de licitação .

2 cm -09 718560 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL SÃo JoÃo DA LAGoA/MG . Torna 
publico contrato 094/2015, assinado em 07/07/2015 . Contratada: 
Norte Metálica Fabricação e Montagem Industrial ltda-ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15 .688 .759/0001-86 . Valor: r$ 1 .072 .424,35 (Hum 
milhão e setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta 
e cinco centavos) .Concorrência 001/2015, P .a . nº 036/2014 .Constru-
ção com fornecimento e instalação de u .B .s . padrão tipo 01- convenio 
1930/2013-EMG/sEs/sus-MG/FEs . João antônio ramos almeida- 
Prefeito Municipal .

2 cm -09 718694 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo JoÃo DEL-REI– através do 
Fundo Municipal de Saúde retifica a abertura do Pregão Presencial – 
registro de Preços nº 016/2015 – Maior desconto percentual sobre a 
tabela CMEd para aquisição de medicamentos de referência e similar 
no PF para atender a demanda de mandado judicial . abertura: 17/07/15 
às 13:00 horas . Pregoeira: Glesiane Mayra Benfenatti Cardoso . Edital 
disponível no site da prefeitura: www .saojoaodelrei .mg .gov .br . Infor-
mações somente por e-mail: licitasaudesjdr@hotmail .com .
EXTRATO DE ATA RPPLPP 001/2015 Aquisição de Mobiliários e 
Materiais para Patrimoniáveis . ata rP 005/15 astem Equipamentos e 
Móveis ltda-Me . CNPJ: 11 .708 .655/0001-35 . Valor: r$ 330,00 . ass: 
13/03/15 . Validade: 12 meses .
8º adITIVo ao CoNTraTo 038/2010 Pl 101/10 dispensa 030/10 
locação do imóvel para instalação do Centro de Testagem e aconselha-
mento-CTa . Belchior de Nazaré Trindade . CPF: 283 .886 .156-53 . Valor: 
r$ 2 .832,25 . Valor Global: r$ 19 .825,75 . Val: 01/06/15 a 31/12/15 .
2º adITIVo ao CoNTraTo 048/2013 Pl 056/13 dispensa 015/13 
Locação do Imóvel para instalação da Oficina Terapêutica Arte Feliz. 
José ronaldo da Trindade . CPF: 197 .342 .126-72 . Valor: r$ 1 .459,50 . 
Valor Global: r$ 9 .681,30 . Val: 12/06/15 a 31/12/15 .
4º adITIVo ao CoNTraTo 096/2011 PlPP 036/11 Empresa Espe-
cializada em Manutenção Preventiva, Corretiva e Cabeamento de rede 
em Equipamentos de Informática. New kids Equipamentos de Infor-
mática ltda . CNPJ: 08 .074 .462/0001-00 . Val: 02/06/15 a 31/12/15 .
5º adITIVo ao CoNTraTo 060/2010 PlPP 027/10 Empresa Espe-
cializada em serviços de lavanderia e desinfecção de roupas Hospita-
lares . Hospital Nossa senhora das Mercês . CNPJ: 24 .731 .747/0001-88 . 
Val: 30/06/15 a 30/08/15 .

6 cm -09 718943 - 1
A Prefeitura Municipal de SÃo JoÃo DEL REI, torna pública a 
celebração do 1° termo adITIVo ao CoNTraTo n° 069/2014, cujo 
objeto é a prorrogação da vigência contratual por mais 90 (noventa) 
dias . Fundamentação legal: cláusula segunda do contrato original, bem 
como § 1° do art . 57 c/c inciso II do art . 57 da lei Federal 8 .666/93 . 
Helvécio luiz reis – Prefeito Municipal .

2 cm -09 718526 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo JoSÉ DA VARGINHA/MG, 
torna público Processo nº . 066/2015, Chamada Pública nº . 002/2015 . 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, destinados a merenda esco-
lar para o 2º semestre/2015 . data de abertura: 03/08/2015 às 13:00 
horas . Edital, Praça são José, nº . 10, Centro, são José da Varginha/MG, 
ou através do e-mail licitacao@saojosedavarginha .mg .gov .br . Telefone 
0xx37 3275-1242 . Célio duarte Ferreira dos santos . Presidente CPl .

2 cm -09 718555 - 1

o MuNICÍPIo DE SÃo SEBASTIÃo Do oESTE/MG, torna 
pública a Homologação do Concurso Público – Edital nº 01/2014 e 
Erratas nº 01 a 04 . o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, 
homologa os resultados do final do Concurso Público publicado no 
site www .saosebastiaodooeste .mg .gov .br em 26/06/2015, através do 
decreto nº 1006, de 09 de julho de 2015, para que produza os seus efei-
tos legais . dorival Faria Barros – Prefeito Municipal

2 cm -09 718541 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SARZEDo/MGHomologação, 
Pregão Presencial nº 32/2015, Processo licitatório nº 85/2015 e PrC 
347/15 .o Prefeito Municipal de sarzedo, no uso de suas atribuições 
legais visto das razões alinhadas pela Procuradoria Geral do Município, 
e verificada a regularidade dos atos procedimentais, homologo a licita-
ção, cujo objeto é “Aquisição de livros para reestruturação das biblio-
tecas escolares em atendimento a Secretaria de Educação”, na modali-
dade Pregão Presencial nº 32/2015 de 16 de Junho de 2015 e adjudicado 
em 18 de Junho de 2015 o objeto à empresa vencedora: TrIBos EdI-
Tora E dIsTrIBuIdora dE lIVros lTda – ME ao valor total 
de r$ 71 .136,30 (setenta e um mil cento e trinta e seis reais e trinta 
centavos). Em consequência, fica autorizada a emissão das Notas de 
Empenho, nos termos do art . 64 da lei 8666/93, sob as penalidades da 
lei . sarzedo, 09 de julho de 2015 .

3 cm -09 718847 - 1

PREF MuN SRA DoS REMÉDIoS/MG.Extrato de Homologação e 
adjudicação . Pl 55/15, PP . 32/15 . obj: registro de Preços de Peças de 
reposição p/ Motobombas . Contratante: Pref . Mun de sra dos remé-
dios . Contratada: EusTaQuIo aMaral MIlaGrEs JuNIor MEI 
- CNPJ: 22 .619 .091/0001-80 . Valor: r$ 14 .514,08 . sra dos remédios, 
08/07/2015 . denílson J . r . resende – Prefeito Municipal

PREF MuN SRA DoS REMÉDIoS/MG.Extrato de Ratificação. PL 
65/15, Inexig . 11/2015 . obj: Contratação de show musical p/ apresen-
tação na XXXVI Expo. Agrop. e XXXVII Desfile de Carros de Boi de 
sra . dos remédios, a se realizar do dia 15 a 19 de julho de 2015 . shows 
contratados: dupla Marcio e Heleno e show Juninho Matos . Contra-
tada: EdIlsoN MENdoNça saNTos . Valor: r$ 17 .000,00 . sra dos 
remédios, 09/07/2015 – denílson José r . resende – Pref . Municipal .

3 cm -09 718540 - 1

MuNICÍPIo DE SERRANIA–raTIFICaçÃo - o Prefeito Munici-
pal torna público que ratificou a Dispensa de Licitação nº.29/2015,P.L 
Nº .68/15 de acordo com o Inciso II do art .24 da lei nº 8666/93 .
serrania,09/07/2015 –lucio dias Caetano – Prefeito Municipal .

1 cm -09 718736 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE TAPIRA

EXTRATOS

EXT. ADIT. PP 08.001/2013– Município de Tapira e Etelvino Cadico da 
Silveira. Locação de 28 (vinte e oito) veículos, sendo 27 do tipo kombi/
van, capacidade mínima de 05 passageiros para atender ao transporte 
escolar rural no município de Tapira . Prorrogação do prazo do contra-
tual até 31/08/2015 – item 4, com a conseqüente alteração do valor con-
tratual – lavater Pontes Júnior – Prefeito Municipal 29/05/2015 .

EXT. ADIT. PP 08.002/2013– Município de Tapira e Sterlix Ambien-
tal Tratamento de resíduos ltda . Contratação de empresa especiali-
zada para efetuar coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição 
final de resíduos de serviço de saúde do município de Tapira. Prorro-
gação do prazo do contratual em 03 meses a partir do seu vencimento, 
passando para 30/9/2015 .– lavater Pontes Júnior – Prefeito Municipal 
29/06/2015 .
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