
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 31 de dezembro de 2015 – 7 
ingresso de novos interessados . Informamos que a validade do CrC é 
de 1 (um) ano contado da data de sua expedição. A relação dos docu-
mentos necessários para renovação e cadastro encontra-se no site www .
patosdeminas .mg .gov .br . maiores informações pelos telefones (34) 
3822-9604/9642 ou junto ao setor de Compras e licitações da Prefei-
tura Municipal de Patos de Minas, situada à Rua Dr. José Olympio de 
melo, 151, 2º andar – bairro Eldorado Patos de minas, 30 de dezembro 
de 2015 . Pedro lucas rodrigues – Prefeito municipal .

3 cm -30 780733 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAToS DE MINAS- PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº . 049/2015 – Processo nº 342/2015 objeto: loca-
ção de caminhão gaiola, tipo menor valor mensal por item, devendo 
a proposta e a documentação serem entregues no setor de licitações à 
Rua Dr. José Olímpio de Melo, 151 – 2º andar, no dia 18 de janeiro de 
2016, até às 08:00 horas, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo 
dia e horário . o edital completo encontra-se disponível no site www .
patosdeminas .mg .gov .br/licitacoes . maiores informações, junto à Pre-
feitura municipal de Patos de minas, através dos telefones: (34) 3822-
9607/9642 das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 .

3 cm -30 781016 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAToS DE MINAS/MG_ aVIso 
DE INEXIGIbIlIDaDE DE lICITaçÃo Nº 15/2015 _ ProCEsso 
Nº 367/2015. Ratifico o parecer nº 1.047/2015/L de 27/10/2015, bem 
como parecer do dia 01/12/2015 da Procuradoria Geral do município 
e reconheço, no presente caso a Inexigibilidade de Licitação para Con-
tratação da empresa Cemig Distribuição s/a, para compartilhamento 
de infraestrutura para operacionalização do sistema de videomonitora-
mento, ou seja, utilização de posteamento junto à concessionária, obe-
decendo as determinações do Convênio de Cooperação Técnica opera-
cional nº 315/2014, celebrado entre o Estado de minas Gerais, através 
da PmmG e o município de Patos de minas, com fulcro no caput e do 
inciso I, artigo 25, da lei 8 .666/93 . Patos de minas, 30 de Dezembro 
de 2015 . Cláudio Henrique de magalhães – secretário municipal de 
administração .

3 cm -30 781030 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAToS DE MINAS/ MG_ aVIso 
DE mulTa - o município de Patos de minas, torna público que apli-
cará à empresa CoNsIsT busINEss soFTWarE lTDa a seguinte 
penalidade: multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 
na conclusão na execução dos serviços, calculada sobre o valor total 
do contrato que é de r$6 .249 .956,16 (seis milhões, duzentos e qua-
renta e nove mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e dezesseis centa-
vos), qual seja r$ 187 .498,68 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos 
e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) . Patos de minas, 28 de 
dezembro de 2015 . Pedro lucas rodrigues - Prefeito municipal .

3 cm -30 781058 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAToS DE MINAS– aVIso 
DE ProrroGaçÃo CHamamENTo PÚblICo Nº 2672/2014 . 
a secretaria municipal de Planejamento urbano e Desenvolvimento 
Econômico, torna público a prorrogação do Chamamento Público nº 
2672/2014 para CrEDENCIamENTo DE CarTÓrIos NoTa-
rIaIs Do muNICÍPIo Para PrEsTaçÃo DE sErVIços NoTa-
rIaIs E DE rEGIsTro GEraIs . o prazo para o credenciamento de 
outros prestadores de serviços interessados em credenciar, será até o 
dia 31/12/2016 . a documentação dos interessados deverá ser entregue 
na Gerência de Compras e licitações . o edital completo está disponível 
através do site: www .patosdeminas .mg .gov .br/licitacoes . maiores infor-
mações poderão ser obtidas através dos telefones 3822-9882/9604/9605 
ou junto à seção de Compras e licitações da Prefeitura municipal de 
Patos de Minas, situada à Rua Dr. José Olympio de Melo, 151, 2º andar 
– Eldorado . Patos de minas, 30 de dezembro de 2015 . Cláudio Henri-
que de magalhães - secretário municipal de administração .

4 cm -30 780779 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAToS DE MINAS/MG- 
aVIso DE HomoloGaçÃo ParCIal – CoNCurso PÚblICo 
001/2015 - a Prefeitura municipal de Patos de minas, Estado de minas 
Gerais, torna público o DECrETo nº 4 .098, de 30 de Dezembro de 
2015 . Homologa Parcialmente o resultado Final do Concurso Público 
001/2015 realizado pela administração municipal . o Prefeito do muni-
cípio de Patos de minas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
IX do artigo 95 da lei orgânica do município, Considerando o esgota-
mento do prazo de validade do Concurso Público 001/2011, Conside-
rando ainda a necessidade permanente de provimento de cargos efeti-
vos . DECrETa: art . 1º Fica homologado parcialmente o resultado do 
Concurso Público 001/2015, para preenchimento de cargos vagos no 
quadro efetivo da Administração Municipal, conforme os Anexos que 
integram este Decreto, cujo certame já foi concluído todas as etapas . 
Parágrafo único: Para os cargos de nível superior que dependem do 
resultado da prova de avaliação de títulos, o concurso será objeto de 
posterior homologação . art . 2º Ficam considerados vagos, os seguintes 
cargos: a ) por ausência de inscritos: I – borracheiro GH III - 1 ; II – 
lubrificador GH III - 1; III – oficial I/ armador GH V - 1; IV – técnico de 
Nível superior I / médico Endocrinologista GH XI -1 - a ; V – técnico 
de Nível superior I / médico oncologista GH XI - 1 - a ; VI – técnico 
de Nível superior I / médico urologista GH XI - 1 - a . b) por não com-
parecimento na prova objetiva: I – técnico de Nível superior I / médico 
Cirurgião Cardiovascular GH XI - 1 - a; II – técnico de Nível superior 
I / Médico Ultrassonografista GH XI - 1 – A. c) por não haver candi-
datos aprovados na prova objetiva: I – instrutor de ofício / Padaria GH 
V - 1; II – técnico de Nível superior I / médico Neurologista GH XI 
- 1 – A. d) por ausência de candidatos para a prova prática: I – oficial 
/ Carpinteiro GH V - 1; II – oficia I / Bombeiro GH V – 1. e) por não 
haver candidatos aprovados na prova prática: I – desenhista I GH V - 1; 
II – desenhista Projetista I GH IX - 1. Art. 3º ficam declaradas ociosas, 
por não serem preenchidas com o número suficiente de aprovados, as 
seguintes vagas: a) técnico Nível superior I / médico Pediatra GH XI 
- 1 - a, vagas do Edital 001/2015 - 10, candidatos aprovados - 3, vagas 
ociosas - 7; b) médico Especialista Cirurgião Geral / Plantonista GH 
XIV - 1, vagas do Edital 001/2015 - 7, candidatos aprovados - 4, vagas 
ociosas - 3; c) médico Especialista Pediatra / Plantonista GH XIV - 1, 
vagas do Edital 001/2015 - 22, candidatos aprovados - 5, vagas ociosas 
- 17; d) técnico Nível superior I / médico ortopedista GH XI - 1 - a, 
vagas do Edital 001/2015 - 11, candidatos aprovados - 3, vagas ociosas 
- 8; e) técnico Nível superior I / médico Cardiologista GH XI - 1 - a, 
vagas do Edital 001/2015 - 6, candidatos aprovados - 1, vagas ociosas 
- 5; f) técnico Nível superior I / médico Clínico GH XI - 1 - a, vagas 
do Edital 001/2015 - 15, candidatos aprovados - 11, vagas ociosas - 4; 
g) técnico Nível superior I / médico Ginecologista /obstetra GH XI - 
1 - a, vagas do Edital 001/2015 - 7, candidatos aprovados - 5; vagas 
ociosas - 2; h) técnico Nível superior I / médico oftalmologista GH 
XI - 1 - a, vagas do Edital 001/2015 - 3, candidatos aprovados - 1, 
vagas ociosas – 2 . art . 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação . Prefeitura municipal de Patos de minas, 30 de dezembro de 
2015 . Pedro lucas rodrigues Prefeito municipal/ Cláudio Henrique de 
magalhães secretário municipal de administração/ Damião borges da 
silveira Procurador Geral do município .

12 cm -30 781038 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PEDRA Do ANTA 
-aVIso DE lICITaçÃo – PrEGÃo Nº 19/2015

o município de Pedra do anta/mG, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto 
o Processo n .º 253/2015, Edital nº 22/2015, Pregão n .º 19/2015 tipo 
menor preço e/ou maior desconto por lote, para registro de Preços de 
peças automotivas e prestação de serviços de manutenção preventiva 
e/ou corretiva para a frota da linha pesada da Prefeitura municipal e 
guincho, com abertura dos envelopes prevista para o dia 14/01/2016 
às 8:30h em sua sede . o Edital encontra-se à disposição dos interes-
sados na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Major José Luiz da 
silva Viana N° 1111– Centro – Pedra do anta/mG, de 08 às 11 e de 
12 às 16:30 horas de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone 
(31) 3896-1309 ou pelo e-mail: pmpacompraselicitacao@yahoo .com .
br . Pedra do anta, 29 de dezembro de 2015 . Izabel Cristina resende 
silva – Pregoeira .

4 cm -29 780416 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoÇoS DE CALDAS
TomaDa DE PrEços 016/15-sEPoP

a Comissão de licitações da secretaria municipal de Projetos e obras 
Públicas da Prefeitura municipal de Poços de Caldas, torna público que 
às 14:30 horas do dia22 de janeiro de 2016, na secretaria acima citada, 
situada na rua senador salgado Filho, s/nº, bairro Country Club, reali-
zar-se-á a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilita-
ção e proposta, visando à contratação de empresa especializada para a 
execução de obras de revestimento em lama asfáltica grossa em vias e 
logradouros do município . . a documentação completa do edital poderá 
ser examinada e adquirida no citado endereço, no horário de 12:00 às 
18:00 horas . o interessado deverá comparecer munido de CD rom, 
para adquirir a cópia do referido Edital . Informações poderão ser obti-
das na referida Secretaria ou através do telefone 0xx35 3697–2087

3 cm -30 780883 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTE NoVA– Extrato de Con-
trato – Processo licitatório nº 241/15 – Pregão Nº 116/15 . a Prefeitura 
municipal de Ponte Nova, torna público para o conhecimento de quan-
tos possam interessar que está publicando Extrato de Contrato, refe-
rente ao Processo licitatório 241/2015 Pregão 116/2015 cujo objeto 
é a Aquisição de manta geotextil e material de construção. Contra-
tada: Comercial HP Ltda. CNPJ: 13.154.195/0001-76. Valor Total: 
r$18 .825,00 (dezoito mil oitocentos e vinte e cinco reais) . Publique-se . 
Paulo augusto malta moreira (Prefeito municipal) .

2 cm -30 780957 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTE NoVA– Extrato de Con-
trato – Processo licitatório nº 221/15 – Concorrência Nº 001/15 . a Pre-
feitura municipal de Ponte Nova, torna público para o conhecimento 
de quantos possam interessar que está publicando Extrato de Contrato, 
referente ao Processo licitatório 221/2015 Concorrência 001/2015 
cujo objeto é a obra de construção da Creche raio de sol no bairro 
Progresso. Contratada: D’austria Engenharia e Comércio Ltda. CNPJ: 
01 .200 .714/0001-06 . Valor Global: r$ 1 .920 .100,42 (Hum milhão 
novecentos e vinte mil cem reais e quarenta e dois centavos) . Publi-
que-se . Paulo augusto malta moreira (Prefeito municipal) .

3 cm -29 780654 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTo CHIQuETorNa 
PUBLICOextrato de dispensa de licitação nº 008/2015//A Presidente 
da Comissão de licitação do município de Ponto Chique, em cumpri-
mento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal, faz publicar 
o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a 
seguir: OBJETO: fornecimento de peças e acessórios de motocicletas. 
FaVorECIDo: DayVEr roDrIGuEs saNTos – mE . Valor: 
r$ 1 .838,20 (Hum mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte cen-
tavos) . FuNDamENTaçÃo lEGal: art . 24, inciso II, da lei nº 
8 .666/93 e suas alterações . DEClaraçÃo DE DIsPENsa: emitida 
pela Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr Prefeito 
municipal .

3 cm -30 780857 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTo CHIQuETorNa 
PUBLICOextrato de dispensa de licitação nº 010/2015//A Presidente 
da Comissão de licitação do município de Ponto Chique, em cumpri-
mento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal, faz publicar o 
extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: 
OBJETO: Fornecimento de girândola e morteiros para o show piro-
técnico do réveillon 2015/2016 . FaVorECIDo: EXPlosÃo arTEs 
sHoWs PIroTÉCNICos lTDa – mE . Valor: r$ 5 .300,00 (cinco 
mil e trezentos reais) . FuNDamENTaçÃo lEGal: art . 24, inciso II, 
da lei nº 8 .666/93 e suas alterações . DEClaraçÃo DE DIsPENsa: 
emitida pela Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr 
Prefeito municipal .

3 cm -30 780860 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTo CHIQuEtorna publico 
o contrato firmado com a empresa W & M PUBLICIDADE LTDA - 
EPP, objeto: prestação de serviços de publicações de atos administra-
tivos do município em jornal de grande circulação no estado de minas 
Gerais . V .G r$ 2 .950,00, Pregão Presencial 054/2015 //// PrEFEI-
Tura muNICIPal DE PoNTo CHIQuE torna publico o contrato 
firmado com a empresa AGUATECNICA SIST DE IRRIG E SER-
VIços lTDa, objeto: Fornecimento de motores, motobombas, tela, 
materiais elétricos e hidráulicos . V .G r$37 .220,00 . Pregão Presencial 
057/2015 //// PrEFEITura muNICIPal DE PoNTo CHIQuE torna 
publico o contrato firmado com a empresa CASA SANTOS E OLI-
VEIra lTDa, objeto: Fornecimento de motores, motobombas, tela, 
materiais elétricos e hidráulicos . V .G r$1 .219,00 . Pregão Presencial 
057/2015 //// PrEFEITura muNICIPal DE PoNTo CHIQuE torna 
publico o contrato firmado com a empresa GONÇALVES E MORAIS 
maTErIaIs DE CoNsTruçÃo lTDa – mE, objeto: Fornecimento 
de motores, motobombas, tela, materiais elétricos e hidráulicos . V .G 
r$15 .536,00 . Pregão Presencial 057/2015 //// PrEFEITura muNI-
CIPAL DE PONTO CHIQUE torna publico o contrato firmado com a 
empresa HIDroluNa maTErIaIs Para saNEamENTo lTDa 
– EPP, objeto: Fornecimento de motores, motobombas, tela, materiais 
elétricos e hidráulicos . V .G r$9 .238,50 . Pregão Presencial 057/2015 
//// PrEFEITura muNICIPal DE PoNTo CHIQuE torna publico 
o contrato firmado com a empresa N A CONSTRUÇÕES LTDA – ME, 
objeto: Fornecimento de motores, motobombas, tela, materiais elétricos 
e hidráulicos . V .G r$37 .308,40 . Pregão Presencial 057/2015 . Geraldo 
magela Flavio rabelo . Prefeito municipal .

6 cm -30 780855 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTo CHIQuE/MG ToRNA 
PÚBLICoo 1° Termo aditivo ao contrato 070/2015 Pregão Presencial 
038/2015, firmado entre o município e a empresa ML COMBUSTI-
VEL LTDA, objetivando o reequilíbrio financeiro dos itens 02 e 03 do 
contrato . //// a Pref . m . de Ponto Chique torna público o 4º Termo adi-
tivo ao contrato 063/2014 Tomada de Preços 004/2014, firmado entre 
o município e a empresa FaVorITE aCabamENTos E sErVI-
ços lTDa – mE, objetivando a prorrogação de vigência do contrato 
por mais 02 meses .//// a Pref . m . de Ponto Chique torna público o 1º 
Termo aditivo a ata de registro de Preços 016/2015 Pregão Presen-
cial 022/2015, firmado entre o município e a empresa PALIMONTES 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando o reequilíbrio finan-
ceiro do item 116 da ata .//// a Pref . m . de Ponto Chique torna público 
o 1º Termo aditivo ao contrato 074/2015 Pregão Presencial 040/2015, 
firmado entre o município e a empresa MERCANTIL PONTO CHI-
QuE lTDa, objetivando o acréscimo de 25% aos itens 19, 26, 30, 31, 
33 e 39 do contrato .//// a Pref . m . de Ponto Chique torna público o 
1º Termo aditivo ao contrato 005/2015 Pregão Presencial 071/2014, 
firmado entre o município e a empresa ALIOMAR BARBOSA CAR-
Doso - mE objetivando o acréscimo de 25% aos itens 01, 03 e 04 do 
contrato . //// a Pref . m . de Ponto Chique torna público o 1º Termo adi-
tivo ao contrato 044/2015 Pregão Presencial 017/2015, firmado entre o 
município e a empresa alIomar barbosa CarDoso - mE obje-
tivando o acréscimo de 25% ao item 01 do contrato . //// a Pref . m . de 
Ponto Chique torna público o 1º Termo aditivo ao contrato 061/2015 
Pregão Presencial 033/2015, firmado entre o município e a empresa 
ColEFar lTDa – mE, objetivando o acréscimo de 25% ao item 01 
do contrato . //// a Pref . m . de Ponto Chique torna público o 1º Termo 
Aditivo ao contrato 059/2015 Pregão Presencial 030/2015, firmado 
entre o município e a empresa aDs - CoNsulTorIa E TrEINa-
mENTos EsPECIalIZaDos – mE, objetivando o acréscimo de 25% 
ao item 07 do contrato . ////
Pref . m . de Ponto Chique torna público o 2º Termo aditivo ao contrato 
020/2015 Pregão Presencial 007/2015, firmado entre o município e o Sr 
aNToNIo aParECIDo FErrEIra roCHa, objetivando o acrés-
cimo de 25% ao item 04 do contrato . Geraldo magela Flavio rabelo 
- Prefeito municipal .

8 cm -30 780937 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTo CHIQuE/MGTorNa 
PÚblICo o Credenciamento nº 003/2015, cujo objeto é Contratação 
de médicos na área Clinica medica Geral para realização de plantões . 
Período de 04/01/2016 a 29/01/2016 . Edital disponível no site: http://
www .pontochique .mg .gov .br . Esclarecimentos pelo e-mail: licitacao-
pontochique2013@yahoo .com .br . Geraldo magela Flávio rabelo . Pre-
feito municipal .

2 cm -29 780600 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTo DoS VoLANTES – 
MG, Processo de licitação nº . 070/2015, Credenciamento nº . 003/2015, 
cujo objeto será a Contratação de Profissionais Médicos para atender a 
demanda do Programa saúde em Casa nas unidades básicas de saúde, 
e médicos especialistas para atender a demanda municipal, conforme 
especificado no ato convocatório, o recebimento do credenciamento 
será a partir do dia 04/01/2016, no departamento de licitações na sede 
da Prefeitura municipal, na rua do Ginásio, 10-a, Centro, nos horá-
rios de 08:00 as 13:00, de Segunda a Sexta- Feira. Processo de licita-
ção nº . 071/2015, na modalidade Pregão Presencial nº . 053/2015 srP 
041/2015, do Tipo menor preço por item, cujo objeto será Eventual 
Contratação dos serviços de Transporte logístico, o recebimento das 
propostas será no dia 13/01/2016, as 09:00:00 horas . Processo de lici-
tação nº . 072/2015, na modalidade Pregão Presencial nº . 054/2015, do 
Tipo menor preço por item, cujo objeto será Contratação dos servi-
ços de Transporte Escolar, o recebimento das propostas será no dia 
14/01/2016, as 09:00:00 horas . o presente ato convocatório será pro-
cessado e julgado de acordo com as leis Federais nºs . 10 .520/2002 
e 8 .666/93 e suas alterações, lei Complementar nº . 123/2006 e suas 
alterações e Decretos municipais nºs . 003/2009, 027/2014 – Ponto dos 
Volantes/mG, 30 de Dezembro de 2 .015 . Noelma alves Trindade – Pre-
goeira – Cândido Ferraz alves – Prefeito municipal .

5 cm -30 780870 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PRADoS – MG– Pregão Presen-
cial (rP) n .º 032/2015 do tipo menor preço por item para futura e even-
tual aquisição de combustível para os veículos da Prefeitura municipal, 
Polícia Civil e Militar para o exercício de 2016. A abertura dos enve-
lopes será no dia 14/01/2016 as 10:00 horas . o edital em sua íntegra 

encontra-se a disposição no site www .prados .mg .gov .br ou na sede da 
Prefeitura junto ao Setor de Licitação – Telefax. (32) 3353-6388. Mau-
rílio José de Lima – Prefeito Municipal.

2 cm -30 780844 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo CASCA – MGde PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 041/2015 .  .o município de rIo CasCa –mG, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar lici-
tação no dia 14 de JANEIRO de 2016, às 08:00 horas, Objeto: contra-
tação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza em geral, 
utensilios de copa/cozinha e afins. Maiores informações poderão ser 
obtidas na sede da Prefeitura municipal na avenida senador Cuper-
tino, 66, centro, rio Casca-mG, ou pelo telefone do setor de licita-
ções 31 38711545.. Rio Casca, 30 de dezembro de 2015 José Geraldo 
Gonçalves-Pregoeiro .

3 cm -30 780976 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo DoCE . Edital Concurso 
Público 001/2015 . Homologação . a Prefeitura municipal de rio Doce 
faz tornar público que o Prefeito Municipal de Rio Doce, Silvério Joa-
quim aparecido da luz, realizou através do Decreto municipal nº 
1286/2015, de 30 de dezembro de 2015, homologação do resultado do 
concurso público de provas e títulos Edital Nº 001/2015 . rio Doce, 30 
de dezembro de 2015 .

2 cm -30 780995 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo 

PoMBA– Pregão Presencial n° 088/2015
o município de rio Pomba torna público que fará realizar a licita-
ção nº 088/2015, na modalidade “Pregão” com procedimento “Pre-
sencial” através de registro de preços com julgamento pelo “Tipo 
menor Preço por item, para aquisição de equipamentos e material per-
manente para secretaria municipal de saúde, conforme Proposta nº 
13530.438000/1140-01 firmado entre o município e o Ministério da 
saúde . a sessão terá início às 14:00 horas (quatorze horas) do dia 14 de 
janeiro de 2016 na sala de licitações da Prefeitura, situada à av . raul 
soares, 15, no município de rio Pomba/mG . o edital de licitação está 
a disposição dos interessados nos dias úteis no local já mencionado no 
horário comercial . rio Pomba, 30 de dezembro de 2015 . Carla Nolasco 
martins Vieira Coimbra . Pregoeira

3 cm -30 780952 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo VERMELHo, CrEDEN-
CIamENTo 005/2015, objeto: Contratação de serviços médicos 
GENEralIsTas e ulTrassoNoGraFIsTa, em atendimento á 
secretaria municipal de saúde do município de rio Vermelho . Iní-
cio: 04/01/2016 . maiores informações pelo Telefone:(33)34361361, 
email:licitar@riovermelho .mg .gov .br, site: www .riovermelho .mg .gov .
br -rogério Vieira Campos leal-Presidente da CPl
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo VERMELHo, CrEDEN-
CIamENTo 006/2015, objeto: Contratação de serviços médicos com 
especialização em PEDIaTrIa e GINEColoGIa, em atendimento 
á secretaria municipal de saúde do município de rio Vermelho . Iní-
cio: 04/01/2016 . maiores informações pelo Telefone:(33)34361361, 
email:licitar@riovermelho .mg .gov .br, site: www .riovermelho .mg .gov .
br rogério Vieira Campos leal-Presidente da CPl

PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo VERMELHo, CrEDEN-
CIamENTo 007/2015, objeto: Contratação de serviço médico 
VETErINÁrIo, em atendimento á secretaria municipal de saúde do 
município de rio Vermelho . Início: 04/01/2016 . maiores informações 
pelo Telefone:(33)34361361, email:licitar@riovermelho .mg .gov .br, 
site: www .riovermelho .mg .gov .br rogério Vieira Campos leal-Presi-
dente da CPl

5 cm -30 780921 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SABARá –CoNVoCaçÃo DE 
sErVIDor - a Prefeitura municipal de sabará, por meio da secretaria 
municipal de recursos Humanos, convoca a sra . samura ribeiro de 
souza, matricula n°22087, para comparecer na smrH, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, localizada na rua Comendador Viana, 119, Cen-
tro – sabará, para tratar sobre o Processo Interno 3095/2015 . Na hipó-
tese de não comparecimento no prazo estabelecido, cientificamos que 
o referido processo será remetido ao arquivo sem análise do requeri-
mento . sabará, 30 de dezembro de 2015 . sueli simão de souza - secre-
tária municipal de recursos Humanos .

3 cm -30 781034 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SABARá– EXTraTo 7º TErmo 
aDITIVo ao CoNTraTo Nº 063/2012 . Partes: município de sabará 
e a empresa braZPoços sErVIços lTDa . objeto: revisão de pre-
ços do contrato nº 063/2012, cujo objeto é a execução de obra para 
implantação de poço artesiano nas comunidades rurais de Nova Canaã 
e muro de Pedras no Distrito de ravena, incluindo o fornecimento de 
mão de obra e materiais, de acordo com o Convênio nº 1282/2010 – 
secretaria de Estado de Transportes e obras Públicas – sEToP, con-
forme o art. 65, II, d, da Lei 8.666/93 e justificativa anexa ao Processo 
Interno nº 2251/2015 Dt .: 29/12/2015 . sabará, 30 de dezembro de 
2015 . Diógenes Gonçalves – Prefeito municipal de sabará .

3 cm -30 780817 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL SABARá– aVIso DE lICITaçÃo 
– PrEGao PrEsENCIal Nº 085/15 - a secretaria municipal de 
administração torna público que fará realizar, no dia 15/01/2016, às 
14h00min PrEGao PrEsENCIal nº 085/2015 cujo objeto é promo-
ver registro de preço, consignado em ata, para a contratação de jor-
nal diário de grande circulação no Estado para publicação dos extratos 
referentes aos procedimentos licitatórios nas modalidades Concorrên-
cia, Tomada de Preço, Concursos e leilões, conforme previsto na lei nº 
8 .666/93, art . 21, inciso III, em atendimento à secretaria municipal de 
administração . o edital na íntegra encontra-se disponibilizado no site 
www .sabara .mg .gov .br, e no Protocolo da Prefeitura, localizado na rua 
Comendador Viana, nº 119, mediante o pagamento das cópias repro-
duzidas no valor de r$ 11,00 . sabará, 30 de dezembro de 2 .015 . (a) 
michael magno barth - secretário municipal de administração .

3 cm -30 780834 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SABARá– raTIFICaçÃo INE-
XIGIbIlIDaDE DE lICITaçÃo Nº 069/2015 . o secretário muni-
cipal de administração, no uso de suas atribuições legais e, com fun-
damento no artigo 25, inciso I, da lei 8 .666 de 21 de junho de 1993, 
RATIFICA e CONVALIDA a Inexigibilidade de Licitação nº 069/2.015, 
para aquisição de créditos eletrônicos de transporte coletivo, incluindo 
a cessão dos cartões ótimo, a título gratuito, junto ao Consórcio Ótimo 
de bilhetagem Eletrônica, pelo prazo de 12 meses, ao custo estimado de 
r$594 .456,91 (quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cin-
qüenta e seis reais e noventa e um centavos) . sabará, 30 de dezembro de 
2015 . michael magno barth - secretário municipal de administração .

3 cm -30 780974 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SABARá –EXTraTo DE 
AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO – Partes: Município de Sabará 
e oDyssEIa som E luZ EIrElI - mE . Valor: r$34 .998,50 – Nota 
Fiscal nº 36 dos serviços prestados em 11, 12, 13, 19, 20/09/2015 e 02, 
03, 04, 05, 06/12/2015 . Data: 23/12/2015 . sabará, 29 de dezembro de 
2015. (a ) Júlio César Rocha. Secretário Municipal de Turismo.

2 cm -29 780619 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL SABARá– aVIso DE lICITaçÃo 
– PrEGao PrEsENCIal Nº 084/15 - a secretaria municipal de 
administração torna público que fará realizar, no dia 18/01/2016, às 
09h00min PrEGao PrEsENCIal nº 084/2015 cujo objeto é promo-
ver registro de preço, consignado em ata, a aquisição de materiais para 
sinalização de trânsito (placas, colunas, tintas e afins), em atendimento 
à secretaria municipal de Defesa social . o edital na íntegra encontra-se 
disponibilizado no site www .sabara .mg .gov .br, e no Protocolo da Pre-
feitura, localizado na rua Comendador Viana, nº 119, mediante o paga-
mento das cópias reproduzidas no valor de r$ 11,08 . sabará, 29 de 
dezembro de 2 .015 . (a) michael magno barth - secretário municipal 
de administração .

3 cm -29 780669 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SABARá -EDITal DE PublI-
CaçÃo . DECrETo Nº 1740/2015 - o Prefeito municipal de sabará, 
no uso de suas atribuições, considerando o disposto no artigo 68, inciso 
III, da lei Complementar nº 013, de 03 de julho de 2008, e com base 
no art . 79, XI, da lei orgânica municipal, decreta: art . 1º) Fica deter-
minada a aposentadoria da servidora marta Vieira de oliveira, CPF: 
698 .392 .806-78, matrícula 03668-0, no cargo efetivo de servente, nível 
I, grau I, padrão P-01, a partir de 01 de dezembro de 2015, em virtude 
da portaria nº 048/2015 expedida pelo Sabaraprev, que concedeu apo-
sentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, sem paridade . sabará, 22 de dezembro de 2015 . Dióge-
nes Gonçalves Fantini – Prefeito municipal . DECrETo Nº 1741/2015 
- o Prefeito municipal de sabará, no uso de suas atribuições, consi-
derando o disposto no artigo 68, inciso III, da lei Complementar nº 
013, de 03 de julho de 2008, e com base no art . 79, XI, da lei orgâ-
nica municipal, decreta: art . 1º) Fica determinada a aposentadoria da 
servidora Cleonice Chagas Fagundes Venâncio, CPF: 816 .546 .006-44, 

matrícula 00973-2, no cargo efetivo de Professor P-I (PEb), nível I, 
grau I, padrão P-26, a partir de 01 de dezembro de 2015, em virtude da 
portaria nº 051/2015 expedida pelo Sabaraprev, que concedeu aposen-
tadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial do Profes-
sor, com proventos integrais, com paridade . sabará, 22 de dezembro de 
2015 . Diógenes Gonçalves Fantini – Prefeito municipal .

5 cm -30 780894 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SABARá– EXTraTo Prorro-
GaçÃo Do CHamamENTo PÚblICo 001/2015- Partes: muni-
cípio de sabará objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CHa-
mamENTo PÚblICo 001/2015 e do seu credenciamento, atravésde 
INEXIGIbIlIDaDE DE lICITaçÃo, de pessoas físicas e jurídicas 
para prestação deserviços de apresentações musicais através de músi-
cos individuais ou grupos para atender a programação do calendário 
de eventos da Prefeitura municipal de sabará, durante o ano de 2016, 
em atendimento à secretaria municipal de Cultura . Prazo: 31/12/2016 . 
Dt: 29/12/2015 . sabará, 29 de dezembro de 2015 . saulo Pinto muniz – 
secretário municipal de Cultura .

3 cm -29 780611 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, publica 
Extrato das atas de registro de preço do PROC. LIC. 053/2015 RP – 
029/2015 cujo objeto é registro de preço para aquisição de materiais e 
equipamentos odontológicos para atender aos programas da saúde bucal 
do município - Contratados: DIsTrImIX DIsTrIbuIDora lTDa 
no valor global de r$ 118 .462,15(cento e dezoito mil e quatrocentos e 
sessenta e dois reais e quinze centavos), PorTomED EmPrEENDI-
mENTos ComErCIaIs lTDa-EPP no valor r$ 48 .476,30 (quarenta 
e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e trinta centavos), rH 
ElETro – mEDICINa E sErVIços lTDa-EPP no valor global de 
r$27 .397,00(vinte e sete mil e trezentos e noventa e sete reais) e TaTa 
ComErCIo DE EQuIPamENTos Para sauDE, oDoNTo-mE-
DICo lTDa-mE no valor global de r$ 28 .596,30(vinte e oito mil e 
quinhentos e noventa e seis reais e trinta centavos) Vigência 10/12/2015 
até 10/12/2016 . salto da Divisa mG, 29 de Dezembro 2015 . Consuélia 
P . da silva . Pregoeira

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG,publica 
Extrato do contrato Nº 049/2015, Processo Licitatório Nº 059/2015 na 
mod . Tomada de Preços – Nº 006/2015 – objeto: contratação de pessoa 
jurídica para a execução de obras e serviços de engenharia visando a 
implantação de uma estação elevatória de esgoto (EEE) e redes comple-
mentares, situada na confluência dos bairros cansanção e ipê, no muni-
cípio de salto da divisa . Contratado- CoIma –CoNsTruTora DE 
INFraEsTruTura E mEIo ambIENTE lTDa no valor total de 
r$ 223 .403,15 ( duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e três reais e 
quinze centavos ), vigência 17/12/2015 até 17/06/2016 . salto da Divisa 
mG, 29 de Dezembro de 2015 .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, publica 
Extrato da ata de registro de preço do PROC. LIC. 062/2015- RP 
–033/2015- objeto contratação de empresa especializada para manuten-
ção preventiva e corretiva da frota oficial de veículos do município – 
Contratado: Hm-CENTro auTomoTIVo lTDa-mE no valor glo-
bal de r$ 803 .000,00 (oitocentos e três mil reais), Vigência 17/12/2015 
até 17/12/2016 . salto da Divisa mG, 29 de Dezembro 2015 . Consuélia 
P . da silva . Pregoeira
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, 
publica Extrato da ata de registro de preço do PROC. LIC. 064/2015- 
rP –034/2015- objeto registro de preço para aquisição de combustí-
vel, filtros e lubrificantes– Contratado: ORGANIZAÇÕES DE COM-
busTIVEIs DE salTo Da DIVIsa lTDa no valor global de r$ 
837 .298,00(oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e noventa e oito 
reais),Vigência 23/12/2015 até 23/12/2016 . salto da Divisa mG, 29 de 
Dezembro 2015 . Consuélia P . da silva . Pregoeira
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, publica 
Extrato da ata de registro de preço do PROC. LIC. 065/2015- RP 
–035/2015- objeto registro de preço eventual fornecimento de hos-
pedagens para assessorias técnicas, autoridades em visitas oficiais 
e necessidades das secretarias municipais – Contratado: yuyaNa 
amIllE maCHaDo DE sousa- sErVIços DE HoTElarIa - 
mE no valor global de r$75 .600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos 
reais),Vigência 23/12/2015 até 23/12/2016 . salto da Divisa mG, 29 de 
Dezembro 2015 . Consuélia P . da silva . Pregoeira
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, publica 
Extrato do Contrato do PROC. LIC. 066/2015 – PP 036/2015 cujo 
objeto aquisição de veículos leves - Contratado: aTlaNTICa auTo-
moTor lTDa no valor global de r$89 .000,00 (oitenta e nove oito 
mil reais), Vigência 22/12/2015 até 31/12/2015 . salto da Divisa mG, 
29 de Dezembro 2015 .
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MGpublica 
Ratificação Da Dispensa De Lic. Proc. 067/2015- Dispensa 016/2015- 
objeto: aquisição de show pirotécnico para as festividades do 
réveillon do município - Contratada: PIroEX EIrElI-EPP - Valor de 
r$ 7 .980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais) Global- fundamen-
tado No arT .24 Inciso II da lei 8666/93 . salto da Divisa- mG, 07 de 
Dezembro 2015. Ronaldo Athayde da Cunha Peixoto-Pref. Municipal.
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MGpublica 
Ratificação Da Dispensa De Lic. Proc. 069/2015- Dispensa 017/2015- 
Objeto: Aquisição sistema Audatex de orçamentos eletrônica para 
calcular a estimativa dos custos de reparação dos veículos e motos - 
Contratada: auDaTEX brasIl sErVIços lTDa - Valor de r$ 
7 .998,92(sete mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois 
centavos) Global- fundamentado No arT .24 Inciso II da lei 8666/93 . 
salto da Divisa- mG, 21 de Dezembro 2015 . ronaldo athayde da 
Cunha Peixoto-Pref. Municipal.
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, publica 
Extrato do Contrato do PROC. LIC. 070/2015 INEXIGIBILIDADE – 
007/2015 cujo objeto é contratação da empresa de show artístico para 
festividades de Réveillon, detentora exclusiva dos direitos de apresen-
tações artísticas da banda Axé Pop - Contratado: JACKSON SANTOS 
sIlVa ProDuçõEs- mE no valor global de r$6 .000,00 (seis mil 
reais),Vigência 23/12/2015 até 31/12/2015 . salto da Divisa mG, 29 de 
Dezembro 2015 .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALTo DA DIVISA-MG, torna 
público que a sessão do Processo licitatório Nº 061/2015 TomaDa 
DE PrEço 07/2015 – cujo objeto contratação de pessoa jurídica para a 
execução de obras e serviços de engenharia visando a construção de 01 
creche pro infância - Tipo 2 – FNDE no dia 15/12/2015, ficando forne-
cedor: CoIma –CoNsTruTora DE INFraEsTruTura E mEIo 
AMBIENTE LTDA CNPJ: 09.361.621/0001-65 foi declarado inabili-
tado . salto da Divisa mG, 29 de Dezembro de 2015 .

20 cm -30 780928 - 1
PREFEITuRA DE SANTA BáRBARA Do MoNTE VERDE/
MGtorna público que realizará licitação sob Processo nº 036/2015 Pre-
gão Presencial nº 016/2015 no dia 19/01/2016 as 09h00min . objeto: 
aquisição de material Hospitalar para atender a Divisão de saúde desta 
prefeitura, tipo menor Preço por Item . o Edital completo encontra-se 
na Prefeitura municipal de santa bárbara do monte Verde/mG de 2ª a 
6ª feira das 08h00min as 17h00min, à Praça barão de santa bárbara, nº 
57, Centro . Informações tel .: (32) 3283-8272 .

2 cm -30 780787 - 1
PREFEITuRA DE SANTA BáRBARA Do MoNTE VERDE/
MGtorna público que realizará licitação sob Processo nº 035/2015 Pre-
gão Presencial nº 015/2015 no dia 14/01/2016 as 09h00min . objeto: 
aquisição de Pneus para os setores da Prefeitura municipal, tipo menor 
Preço por Item . o Edital completo encontra-se na Prefeitura municipal 
de santa bárbara do monte Verde/mG de 2ª a 6ª feira das 08h00min as 
17h00min à Praça barão de santa bárbara, nº 57, Centro . Informações 
tel .: (32) 3283-8272 .

2 cm -29 780527 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– aVIso 
DE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 051/2015 – registro de Preços 
nº 011/2015. OBJETO: Futura e eventual aquisição de COMBUSTÍ-
VEl E lubrIFICaNTE a serem destinados a atender as necessida-
des das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito da administração 
municipal, por solicitação da secretaria municipal de administração e 
Finanças . Credenciamento: 14/01/2016: de 08:00 hs às 08:30 hs . Iní-
cio da sessão: 09:00hs . luiz rocha Neto - Prefeito municipal . Infor-
mações e Esclarecimentos: (38) 3631-1617 ou (38) 3631-2264 . Edital: 
www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br .

3 cm -30 780900 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo GoNÇALo Do PARá/
MG- aviso de licitação - Pl n . 69/15, Pregão Presencial n . 39/15 - 
SRP n. 29/15 - OBJETO – Registro de preço para aquisição carnes 
embutidos frios e congelados para todas as secretarias - ENTrEGa 
Dos ENVEloPEs – até o dia 14/01/16 as 09h00min . Edital – site 
www .saogoncalodopara .mg .gov .br . mais informações; e-mail licita-
cao@saogoncalodopara .mg .gov .br, 30/12/15 . Wallison Willian Guima-
rães, Pregoeiro .

2 cm -30 780947 - 1


