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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoNZAGA- ExTraTo 
DE TERMO ADITIVO 01/2013. PL 32/2013, Credenciamento 
03/2013. Objeto: Credenciar pessoas jurídicas para prestação de ser-
viços relacionados a exames de patologia clínica, para atendimento 
de cota complementar à cota sus, para a secretaria Municipal de 
saúde de Gonzaga. Contratada: Laboratório de Análises Clínicas 
Diogo Carvalho, no valor total de R$ 30.088,95, contrato 71/2013. 
Com fundamento no art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, o prazo 
do citado contrato, por meio deste termo aditivo, fica prorrogado 
por mais 06 meses, a contar de 31/12/2013. Julio Maria de Sousa - 
Prefeito Municipal. Gonzaga, 31/12/2013.
PrEFEITura MuNICIPal DE GoNZaGa - ExTraTo 
DE TERMO ADITIVO 01/2013. PL 09/2013, Credenciamento 
01/2013, contrato 18/2013. Objeto: Credenciamento de pessoas 
físicas e jurídicas para prestação de serviços médicos para a secre-
taria Municipal de Saúde de Gonzaga - MG. Contratada: Agripino 
Prado Júnior Eireli, no valor total de R$ 225.600,00. Com funda-
mento no art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, o prazo de vigência 
do citado contrato, por meio deste termo aditivo, fica prorrogado 
por mais 11 meses, a contar de 31/12/2013. Julio Maria de Sousa - 
Prefeito Municipal. Gonzaga, 31/12/2013.
PrEFEITura MuNICIPal DE GoNZaGa - ExTraTo DE 
TERMO ADITIVO 02/2013. PL 22/2013, Convite 03/2013, con-
trato 51/2013. Objeto: Prestação de Serviços de Mecânica de 
Manutenção dos Veículos da Frota da Prefeitura Municipal de 
Gonzaga - MG. Contratadas: Auto Mecanica Va Ltda, no valor 
total de r$ 56 .600,00 . Com fundamento no art . 57, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93, o prazo de vigência do citado contrato, por meio 
deste termo aditivo, fica prorrogado por mais 06 meses, a contar 
de 31/12/2013. Julio Maria de Sousa - Prefeito Municipal. Gon-
zaga, 31/12/2013.
PrEFEITura MuNICIPal DE GoNZaGa - ExTraTo DE 
TERMO ADITIVO 05/2013. PL 33/2011, Inexigibilidade 02/2011, 
contrato 51/2011. Objeto: Prestação de serviços advocatícios, con-
substanciada no assessoramento técnico e representação judicial, 
assunção das ações da Prefeitura Municipal de Gonzaga . Con-
tratado: Fabiano Batista Corrêa, no valor total de R$ 17.620,44. 
Com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, o prazo 
de vigência do citado contrato, por meio deste termo aditivo, fica 
prorrogado por mais 06 meses, a contar de 31/12/2013. Julio Maria 
de Sousa - Prefeito Municipal. Gonzaga, 31/12/2013.
PrEFEITura MuNICIPal DE GoNZaGa - ExTraTo DE 
TERMO ADITIVO 01/2013. PL 08/2013, Pregão Presencial 
08/2013, contrato 19/2013. Objeto: Contratação de Empresa Espe-
cializada no fornecimento de Materiais Didáticos para alunos e 
professores das séries Iniciais do Ensino Fundamental, Material 
Didático para alunos com Necessidades Educativas Especiais, um 
Portal contendo conteúdos educacionais, assessoria Pedagógica e 
um sistema de Monitoramento Educacional que ofereça elemen-
tos para analisar os principais indicadores relativos à Educação no 
Município de Gonzaga-MG. Contratada: Editora Positivo LTDA. 
Com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, o prazo 
de vigência do citado contrato, por meio deste termo aditivo, fica 
prorrogado por mais 10 meses, a contar de 31/12/2013. Ao pre-
sente instrumento é atribuído o valor de R$ 105.633,12. Julio 
Maria de Sousa - Prefeito Municipal. Gonzaga, 31/12/2013.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA/MG, torna 
pública a raTIFICaçÃo, pelo prefeito municipal, do Processo 
de Dispensa nº. 36/2013, com a contratação de GV Pirotecnia Ltda 
- ME, para aquisição de fogos para uso no reveillon 2013, con-
forme solicitação da secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
de acordo com o contrato no 100/2013, assinado em 27/12/13. 
Vigência do contrato: 30 dias a contar da assinatura. Valor Global: 
R$4.900,00. Julio Maria de Sousa - Prefeito Municipal de Gon-
zaga, 27/12/13.

14 cm -08 505955 - 1
o MuNIcÍPIo dE GouVEIA/MGtorna público, para conhe-
cimento dos interessados, que às 9:00 hs do dia 23 de janeiro de 
2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na alameda 
souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e Documentação, para Pregão Presencial nº. 001/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustível e óleos lubrificantes. Edi-
tal e maiores informações com a servidora Diciula souza, no ende-
reço acima, pelo fone: (38) 3543-1225 ou e-mail: licitacaogou-
veia@hotmail .com .
O MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que às 15:00 hs do dia 23 de janeiro 
de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na alameda 
souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e Documentação, para Pregão Presencial nº. 002/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustível para veículos em trânsito, 
entre os municípios de Paraopeba e belo Horizonte (br 040) . Edi-
tal e maiores informações com a servidora Diciula souza, no ende-
reço acima, pelo fone: (38) 3543-1225 ou e-mail: licitacaogou-
veia@hotmail .com .
O MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG torna público, para conheci-
mento dos interessados, que às 9:00 hs do dia 29 de janeiro de 
2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na alameda 
souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e Documentação, para Tomada de Preço nº. 001/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando contratação de empresa para 
conclusão de obra de Creche (ProINFÂNCIa) . Edital e maiores 
informações com a servidora Diciula souza, no endereço acima, 
pelo fone: (38) 3543-1225 ou e-mail: licitacaogouveia@hotmail.
com .
O MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que às 15:00 hs do dia 29 de janeiro 
de 2014, no Prédio a Prefeitura Municipal, situado na alameda 
souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e Documentação, para Tomada de Preço nº. 002/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando contratação de empresa para 
pavimentação asfáltica em TsD . Edital e maiores informações 
com a servidora Diciula Souza, no endereço acima, pelo fone: (38) 
3543-1225 ou e-mail: licitacaogouveia@hotmail.com.

9 cm -08 506084 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdA-
RES/ MG -mandado de citação . a Presidente da Comissão desig-
nada pela Portaria nº 4 .808, de 22 de outubro de 2013, faz saber a 
sara lopes de oliveira, que foi aberta Comissão Processante para 
apurar o abandono de Cargo da servidora, matr . 557 .404, ocupante 
do cargo efetivo de agente de administração, lotada na secretaria 
Municipal de Educação . E constando dos autos, que se encontra 
em lugar inserto e não sabido, fica pelo presente edital, citado para 
no dia 24 de janeiro de 2014, às 16h30min, comparecer, sob pena 
de revelia, perante esta Comissão, situada na rua Marechal Flo-
riano, nº 905, 3º andar, Centro- sala Cristal - secretaria Municipal 
de administração da Prefeitura Municipal de Governador Valada-
res/MG, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado. 
Para ciência do indiciado, conforme manda a Lei nº 2.097/74 (art. 
238§ único) é expedido o presente edital, a ser publicado no órgão 
oficial, da União, Minas Gerais e Diário oficial do Município, 
por 02 (duas) vezes consecutivas com intervalo de 08(oito) dias . 
Governador Valadares, 26 de Dezembro de 2013 – Hannah Cola-
res Vasconcellos/ Presidente da Comissão Processante.

4 cm -08 505846 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdA-
RES – MG- Resultado final da Tomada de Preços nº 005-2013 - 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução 
de obras de serviços de recapeamento asfáltico no pátio do Esta-
cionamento do aeroporto Coronel altino Machado de Governador 
Valadares/MG, com elaboração de projeto executivo, sob regime 
de empreitada, por menor preço global, incluindo fornecimento 
de material, mão de obra e equipamentos . aos sete dias do mês 
de janeiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniu-se a 
Comissão de Licitação para decisão final da Tomada de Preços 

nº 005/2013, visto que na reunião de abertura das propostas, rea-
lizada no dia 04/12/2013, conheceu-se preços globais, apresen-
tados pelas 02 (duas) licitantes participantes deste fase, ou seja, 
Tamasa Engenharia S/A e Construtora Xpec Ltda. As planilhas 
foram encaminhadas à secretaria Municipal de obras e sistema 
Viário, para análise e emissão de um relatório Técnico, o qual 
passa a ser parte integrante deste processo . No referido relatório a 
engenheira responsável pela análise concluiu que os valores cons-
tantes nas planilhas apresentadas pelas licitantes estão compatíveis 
com a planilha do Município, constando a composição detalhada 
dos preços unitários, conforme constante no edital . a engenheira 
também observou que a licitante Tamasa Engenharia S/A, citou 
em sua planilha alguns códigos na composição, que não fazem 
parte da discriminação dos serviços da planilha orçamentária do 
Município . a licitante encaminhou ofício, o qual passa também 
a ser parte integrante deste processo, justificando que tais infor-
mações foram apresentadas somente com o intuito de detalhar a 
proposta comercial de forma clara e objetiva de todos os insumos 
necessários para a execução dos serviços, o que no ver da Comis-
são não desclassifica sua proposta. Diante do Relatório Técnico 
apresentado, a Comissão deliberou em considerar VENCEDora 
Do CErTaME, a licitante 02) CoNsTruTora xPEC lTDa, 
com o valor global r$ r$ 202 .855,10 (duzentos e dois mil, oito-
centos e cinqüenta e cinco reais e dez centavos), visto apresentar 
menor preço global e dentro dos valores estimados pelo Municí-
pio . abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, com a publi-
cação nos termos da lei de licitação . Governador Valadares, 07 
de janeiro de 2014.(a) Sergio Kennedy dos Santos-Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

8 cm -08 505885 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlA-
dARES – MG– aVIso DE rEsulTaDo DE lICITaçÃo . o 
Município de Governador Valadares/MG torna público o Aviso 
de resultado licitação sob a Modalidade Pregão Presencial n . 
000270/2013, Tipo “Menor Preço Por Item - Pregão”, referente 
a aquisição de Material e Equipamentos para o laboratório bro-
matológico para a Gerência de Vigilância em saúde através do 
sistema registro de Preço Nº0064-2013 . sagraram-se vencedo-
ras: HMB LABORVIX EIRELI-ME nos itens 01 no valor de R$ 
3 .510,00 (três mil quinhentos e dez reais), ítem 03 no valor de r$ 
19 .000,00 (dezenove mil reais), ítem 04 no valor de r$ 860,00 
(oitocentos e sessenta reais), ítem 05 no valor de r$ 370,00 (tre-
zentos e setenta reais), ítem 06 no valor de r$ 440,00 (quatro-
centos e quarenta reais), ítem 07 no valor de r$ 175,00 (cento e 
setenta e cinco reais), ítem 08 no valor de r$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais), ítem 09 no valor de r$ 175,00 (cento e 
setenta e cinco reais), ítem 10 no valor de r$ 245,00 (duzentos 
e quarenta e cinco reais), ítem 11 no valor de r$ 175,00 (cento 
e setenta e cinco reais), ítem 12 no valor de r$ 37 .200,00 (trinta 
e sete mil duzentos reais), ítem 13 no valor de r$ 8 .760,00 (oito 
mil setecentos e sessenta reais), ítem 14 no valor de r$ 2 .450,00 
(dois mil quatrocentos e cinqüenta reais), ítem 15 no valor de 
r$ 1 .730,00 (um mil setecentos e trinta reais), ítem 16 no valor 
de r$ 3 .877,50 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e cin-
qüenta centavos) e ítem 17 no valor de r$ 185,00 (cento e oitenta 
e cinco reais) no valor total de r$ 79 .397,50 (setenta e nove mil 
trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos)  . item 02 não 
foi adquirido . o resultado encontra-se disponível através do site 
www .valadares .mg .gov .br . Governador Valadares, 07 de janeiro de 
2014 . renato Fraga Valentim - secretário Municipal saúde .

6 cm -08 506029 - 1

MuNIcÍPIo dE GuARANÉSIA– rEsCIsÃo CoNTra-
TUAL. Contrato 104/2012 - Processo 130/2012 – Tomada de 
Preços 026/2012. Objeto: Prestação de serviço de pavimentação 
asfáltica em CBUQ com drenagem superficial, meiofios, sarjetas 
e guias e operação tapa buraco com confecção de quebra molas, 
incluindo limpeza, usinagem, transporte e aplicação da massa 
asfáltica, em diversas ruas e avenidas do Município. Contratada: 
Pavidez Engenharia Ltda. Motivo: Rescisão amigável devido à 
adesão ao Programa Pró Município . Guaranésia, 07 .01 .2014 – 
João Carlos Minchillo – Prefeito Municipal.

2 cm -08 506025 - 1

MuNIcIPIo dE GuAXuPE/MG . ExTraTo 5º TErMo 
ADITIVO AO CONTRATO 128/2010 originado da realizacao 
de Pregão Presencial 069/2010 – Prc. 118/2010, firmado com 
VANTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA Objeto: prorroga-
ção do prazo de execução por mais 3 meses, encerrando-se em 
20/03/2014 . Guaxupé, 19/12/2013 .Fundamento legal: artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Elaine Gonçalves Ricciardi 
Cerdeira – secretaria de administração

2 cm -07 505786 - 1

PREFEITuRA dE IbIRITÉ
PA 104/2013: 1ºAdit. Contr. 174/2013 (PMI & Fruticultura Plantar 
Lt.) quant. 24,938% (R$ 1.954,95);PA 104/2013: 1º Adit. Contr. 
173/2013 (PMI & Empreend. Coml Saara Lt.) quant. 24,92% (R$ 
10.831,50); PA 102/2013: 1ºAdit. Contr. 184/2013 (PMI & Alexan-
dre H M Chamone) quant. 24,97% (R$ 4.502,10). PA 085/2013: 
1° Adit. Contr. 122/2013 (PMI & Indústria e Comércio de Alim. 
Supremo Lt.) quant. 24,99% (R$ 102.659,92). PA 199/2013: 1° 
Adit. PE 016/2013 (PMI & BH Louças Lt.) quant. 24,99% (R$ 
4.645,30). PA 197/2013: 1° Adit. Contr. 332/2013 (PMI & Wol-
tine Comércio e representação lt .) quant . 24,98% (r$ 1 .281,84) . 
PA 312/13 TP 10/13 CPL julga vencedora Consominas Eng. Ltda. 
Abre-se vista e prazo rec. PA 322/13 Chamada Publica nº 322/2013 
CPl julga vencedores Cleber adriano de Freitas nos itens 02, 05, 
09 e 10; Cooperativa agrop . Petrópolis ltda . no item 01; Edmar 
Pereira de oliveira no item 03, Geraldo Nunes xavier no item 
04 e 06; e liliane alves de oliveira no item 08; e tomará provi-
dências p/ revogação do item 07, devido ausência de interessados. 
Abre-se vista e prazo rec. Ratificação P.A 369/2013, DL 057/2013. 
(FMS, PMI e Maxsys Brasil Comércio e Serviços Ltda). Contr.
de empresa especializada na locação de equip . Multifuncionais, 
instalação de software de gerenciamento para coleta de contado-
res, com devida manut . (corretiva e preventiva) e fornec . de supri-
mentos.Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93. PA Nº 361/2013-PE 
Nº 051/2013. Obj. Aquisição de materiais destinados ao setor de 
trânsito. Acolhim. 23/01/2014. Abert. disputa lances: 27/01/2014 
às 09h:00m. Edital disponível sites www.ibirite.mg.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br. PA 302/2013 PP 146/2013 O Fundo Municipal 
de saúde tomará providências para revogar o certame .

6 cm -08 506246 - 1
o Município de Igaratinga, torna público a ata de registro de Preço 
n° 18/2013 do PL n° 65/13 e Pregão n° 37/13. Objeto: Aquisição 
eventual e futura de medicamentos para distribuição na Farmácia 
básica Municipal – Fundo Municipal de saúde . a ata encontra-se 
no site:www.igaratinga.mg.gov.br. Igaratinga, 08 de Janeiro de 
2014 . Fábio alves Costa Fonseca .

o Município de Igaratinga, torna público aata de registro de Preço 
n° 19/2013 do PL n° 67/13 e Pregão n° 38/13. Objeto: Objeto: 
aquisição eventual e futura de material médico hospitalar de con-
sumo para manutenção das atividades do centro de saúde, posto 
de saúde e PsF – Fundo Municipal de saúde . a ata encontra-se no 
site:www.igaratinga.mg.gov.br. Igaratinga, 08 de Janeiro de 2014. 
Fábio alves Costa Fonseca .

3 cm -08 506091 - 1

o MuNIcÍPIo dE IGARATINGA, torna público o extrato do 
2º termo aditivo ao contrato nº 031⁄2013 com a empresa Agás 
Gases ltda . Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 
acima estipulado para o dia 28 de fevereiro de 2014 . Igaratinga, 
30 de dezembro de 2013 - Fábio alves Costa Fonseca – Prefeito 
Municipal .

1 cm -08 506206 - 1

Extrato De Edital De Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2014.A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IJAcI/MG-torna público para conhecimento 
dos interessados que fará Processo Seletivo Simplificado para contratar servidores por prazo determinado visando atender situação de excepcional 
interesse público. Os cargos submetidos ao Processo Seletivo Simplificado são:

Cargos Para Contratação Total Vagas Vencimento requisitos ocupação
auxiliar administrativo 01 678,00 Ensino Fundamental Completo
auxiliar de serviços Gerais 26 678,00 Ensino Fundamental Incompleto
Coveiro 01 678,00 Ensino Fundamental Incompleto
Eletricista 01 845,75 Ensino Fundamental Incompleto + Comprovação de curso de qualificação profissional
Engenheiro Civil 01 3 .552,14 Ensino superiorem Engenharia Civil+ registro no Conselho competente
Mecânico 01 1 .014,91 Ensino Fundamental incompleto
Monitor de Creche 03 678,00 Ensino Fundamental Completo
Motorista I 01 1 .014,91 Ensino Fundamental Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação “Categoria b”
Motorista II 05 1 .099,47 Ensino Fundamental Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação “Categoria “D”
operador de Máquinas leves 01 1 .014,91 Ensino Fundamental Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação “Categoria C” .
operador de 
Máquinas Pesadas 01 1 .099,47 Ensino Fundamental Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação 

“Categoria C” ou “D”
operário 09 678,00 Ensino Fundamental incompleto
Professor P1 21 904,26 Magistério a Nível Normal
Professor de Inglês 01 1 .027,56 Ensino superior em letras
servente Escolar 01 678,00 Ensino Fundamental Incompleto

As inscrições (presencial ou por procuração) ficarão abertas no período de 3 a 7 de Fevereiro de 2014, de 8 às 16 horas na Prefeitura Municipal 
de Ijaci/MG, mediante preenchimento de formulário próprioe apresentação da documentação necessária. A íntegra do edital do Processo Sele-
tivo Simplificado está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ijaci/MG ou no sitewww.ijaci.mg.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (35) 3843-1280. Jose Maria Nunes (Prefeito Municipal). Adriene Alvarenga (Presidente da Comissão de Processo Seletivo).

12 cm -08 505835 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IMbÉ dE MINAS
Aviso de Licitação: A Prefeitura Municipal de Imbé de Minas – MG 
comunica que abrirá processo licitatório nº 015/2014 na modalidade 
LEILÃO Nº 001/2014, maior oferta para Alienação de veículos. A 
Abertura será dia 29/01/2014, as 09:h00min na Prefeitura Munici-
pal de Imbé de Minas, a Praça santana, nº 18, Centro – Imbé de 
Minas – MG .
Imbé de Minas, 08 de Janeiro de 2.014.
Informações (33)3325 - 1464 .
Comissão de licitação

3 cm -08 505950 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IMbÉ dE MINAS

Aviso de Licitação: A Prefeitura Municipal de Imbé de Minas – MG 
comunica que abrirá processo licitatório nº 017/2014 na modali-
dade PrEGÃo PrEsENCIal Para rEGIsTro DE PrEços 
Nº 001/2014, menor preço por item para Aquisição de materiais de 
materiais de consumo de limpeza para manutenção das secretarias 
Municipais. A Abertura será dia 22/01/2014, as 08:h00min na Pre-
feitura Municipal de Imbé de Minas, a Praça santana, nº 18, Centro 
– Imbé de Minas – MG .
Aviso de Licitação: A Prefeitura Municipal de Imbé de Minas – MG 
comunica que abrirá processo licitatório nº 018/2014 na modali-
dade PrEGÃo PrEsENCIal Para rEGIsTro DE PrEços Nº 
002/2014, menor preço por item para Aquisição de gêneros alimen-
tícios para manutenção da merenda escolar e manutenção das neces-
sidades das Secretarias Municipais. A Abertura será dia 22/01/2014, 
as 13:h00min na Prefeitura Municipal de Imbé de Minas, a Praça 
santana, nº 18, Centro – Imbé de Minas – MG .
Aviso de Licitação: A Prefeitura Municipal de Imbé de Minas – MG 
comunica que abrirá processo licitatório nº 019/2014 na modali-
dade PrEGÃo PrEsENCIal Para CHaMaDa PÚblICa Nº 
003/2014, menor preço por item para Aquisição de gêneros alimen-
tícios, através de grupo formais de agricultura Familiar e de empre-
endedores Familiares rurais constituídos em Cooperativas e asso-
ciações ou Grupo Informais de agricultores Familiares para atender 
a demanda do Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE . 
A Abertura será dia 23/01/2014, as 09:h00min na Prefeitura Muni-
cipal de Imbé de Minas, a Praça santana, nº 18, Centro – Imbé de 
Minas – MG .
Imbé de Minas, 08 de Janeiro de 2.014.
Informações (33)3325 - 1464 .
Sidiney de Oliveira - Pregoeiro

7 cm -08 506027 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE INdIANÓPolIS/MG- Edital 
de pregão nº 002/2014-RESUMO: O Sr. Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que com base na lei Fede-
ral de nº 10 .520, de 17 de julho de 2002 e alterações, fará realizar 
a PREGÃO, visando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIos DEsTINaDos ao PrEParo Da MErENDa EsColar, 
conforme edital. A vigência do contrato será até 31/12/2014. A 
documentação e as propostas deverão ser entregues na sede da Pre-
feitura Municipal, à Praça Urias José da Silva, 42, Centro, no dia 23 
de janeiro de 2014, às 09:00 horas. Ficam convocados à competição 
licitatória todos aqueles que tiverem interesse na matéria e que se 
enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, 
cujas cópias poderão ser obtidas pessoalmente no endereço acima 
mencionado, em dias úteis, durante o expediente normal . as infor-
mações acaso pedidas serão dadas pessoalmente ou pelo telefone: 
(34)-3245.2000. Prefeito Municipal: SERGIO PAZINI- CNPJ: 
18.259.390/0001-84.

4 cm -08 506210 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IPuIuNA(MG)– torna público 
o Processo nº 003/2014 - Edital nº 002/2014, na modalidade de 
Tomada de Preços nº 001/2014. Objeto: constitui o objeto do pre-
sente a aquisição de produtos alimentícios para o Programa Nacio-
nal de alimentação Escolar e Minas olímpica, de acordo com as 
especificações do Anexo I-Modelo de Proposta. Fundamento legal: 
Art. 21, Inciso II; §2º, Inciso III da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
e lei Municipal . Data prevista para entrega de documentação e pro-
postas e abertura: 24.01.2014, respectivamente, às 09:00h e 09:15h. 
o inteiro teor estará à disposição dos interessados pelo email lici-
tacao@ipuiuna.mg.gov.br ou telefax(PABX): (35)3732-2075 Data: 
08.01.2014. Rogério Brandão Travagin-Presidente da CPL. Élder 
Cássio de souza oliva-Prefeito Municipal .

3 cm -08 506144 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IPuIuNA(MG)– torna público 
o Processo nº 002/2014 - Edital nº 001/2014, na modalidade de Pre-
gão Presencial nº 001/2014. Objeto: constitui o objeto da presente, a 
aquisição de combustíveis, sendo Etanol, Gasolina comum, Óleo die-
sel comum e Óleo diesel s-10, objetivando o abastecimento de veí-
culos utilitários, caminhões, ônibus, máquinas pesadas e convênios, 
de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta. 
Fundamento legal: Art. 4º, Inciso I da Lei Federal 10.520/2002, 
de 17.07.2002 e alterações, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e 
art . 118 da lei orgânica Municipal . Data prevista para a entrega 
da documentação de habilitação e propostas e abertura: 21.01.2014, 
às 09:00 e 09:15 horas. Informações: via e-mail: licitacao@ipuiuna.
mg.gov.br. Data: 08.01.2014. Rogério Brandão Travagin – Prego-
eiro – Elder Cássio de souza oliva - Prefeito Municipal .

3 cm -08 506142 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAGuARA- MG– Processo 
101/2013 – pregão 25/2013. Extrato de homologação, empresa 
DIFarMIG lTDa itens 01,02 com valor total de r$26 .100,00 . Ita-
guara 08/01/14. Alisson Diego Batista Moraes- Prefeito.

1 cm -08 505929 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAMARANdIbA/MG– 
ErraTa Nº 01 E ErraTa Nº 02 – rEF . Processo seletivo nº 
0001/2013, disponível no site www.seapconcursos.com.br e no hall 
da Prefeitura Municipal de Itamarandiba. Informações: (31) 3261-
1194 de 09:00 as 17:00 horas.

1 cm -08 506111 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAMARANdIbA/MG- Pre-
gão presencial nº 0001/2.014. Objeto: Aquisição de gêneros ali-
mentícios diversos destinados a Merenda Escolar. ABERTURA: 
23/01/2.014 as 10:00 horas. Todos os interessados em participar da 
licitação supra poderão obter cópia completa do edital no Depto . 
De licitações da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita a rua 
Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG. Informações 
complementares poderão ser obtidas através do e-mail licitacao@
itamarandiba.mg.gov.br ou através do fone: (38) 3521.3172.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/MG - Pregão 

presencial nº 0002/2.014. OBJETO: Registro de Preços objetivando 
a aquisição de materiais de limpeza, higiene, vasilhames e diversos 
destinados a manutenção de todas as secretarias municipais deste 
município. ABERTURA: 24/01/2.014 as 10:00 horas. Todos os 
interessados em participar da licitação supra poderão obter cópia 
completa do edital no Depto . De licitações da Prefeitura Municipal 
de Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 Centro – Ita-
marandiba/MG. Informações complementares poderão ser obtidas 
através do e-mail licitacao@itamarandiba .mg .gov .br ou através do 
fone: (38) 3521.3172.
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAMARANdIbA/MG- Pre-
gão presencial nº 0003/2.014. Objeto: objeto: locação de caçambas 
para coleta de entulhos. Abertura: 23/01/2.014 as 16:00 horas. Todos 
os interessados em participar da licitação supra poderão obter cópia 
completa do edital no Depto . De licitações da Prefeitura Municipal 
de Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 Centro – Ita-
marandiba/MG. Informações complementares poderão ser obtidas 
através do e-mail licitacao@itamarandiba .mg .gov .br ou através do 
fone: (38) 3521.3172.
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAMARANdIbA/MG- Pre-
gão presencial nº 0004/2.014. Objeto: Registro de Preços para a 
contratação de empresas ou sociedades civis dotadas de capacidade 
jurídica especializadas no transporte de alunos, com utilização de 
ônibus, micro-ônibus, veículos utilitários e similares. ABERTURA: 
27/01/2.014 as 09:00 horas. Todos os interessados em participar da 
licitação supra poderão obter cópia completa do edital no Depto . 
De licitações da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita a rua 
Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG. Informações 
complementares poderão ser obtidas através do e-mail licitacao@
itamarandiba.mg.gov.br ou através do fone: (38) 3521.3172.
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAMARANdIbA/MG- pre-
gão presencial nº 0004/2.014. Objeto: Registro de Preços para 
a contratação de caminhões, ônibus, tratores agrícolas, veículos 
pick-up, veículos 04 passageiros, trator esteira, e veículos utilitá-
rios para realização de serviços diversos neste município, conforme 
sua demanda e necessidade. ABERTURA: 27/01/2.014 as 15:00 
horas . Todos os interessados em participar da licitação supra pode-
rão obter cópia completa do edital no Depto . De licitações da Pre-
feitura Municipal de Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 
Centro – Itamarandiba/MG. Informações complementares poderão 
ser obtidas através do e-mail licitacao@itamarandiba .mg .gov .br ou 
através do fone: (38) 3521.3172.
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAMARANdIbA/MG 
-pregão eletrônico nº 0001/2.014. Objeto: aquisição de emulsão 
asfáltica. Recebimento das propostas: do dia 08.01.2014 ao dia 
23.01.2014. Abertura das propostas: dia 23.01.2014, às 15:30 h, 
no endereço web: www.cidadecompras.cnm.org.br.Os interessa-
dos poderão adquirir gratuitamente o edital completo nos endere-
ços web: www.cidadecompras.cnm.org.br, através do e-mail: lici-
tacao@itamarandiba .mg .gov .br, ou na sede da Prefeitura Municipal 
de Itamarandiba . Informações e esclarecimentos poderão ser obti-
dos junto ao Pregoeiro pelo telefone (38) 3521.3172. José Adilson 
oliveira – Pregoeiro .

13 cm -08 506113 - 1
o município de Itambacuri, realizará no dia 22/01/2014, às 
14:00 horas o Pregão Presencial 057/2013 – Objeto: contratação 
de empresa autorizada/concessionária de serviços de telecomuni-
cações para prestação de serviços de telefonia móvel celular que 
possua outorga da aNaTEl . Edital e informações encontram-se à 
disposição dos interessados no setor de licitações à Praça dos Fun-
dadores, 325 – Centro – tele/fax (33)3511-1455, nos dias úteis, no 
horário de 14 às 17 horas . o município de Itambacuri, realizará 
no dia 22/01/2014, às 09:00 horas o Pregão Presencial 001/2014 
– Objeto: contratação de empresa para fornecimento e instalação 
de sistema repetidor de sinal de celular GsM . Edital e informações 
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitações à 
Praça dos Fundadores, 325 – Centro – tele/fax (33)3511-1455, nos 
dias úteis, no horário de 14 às 17 horas . Itambacuri, 07 de janeiro 
de 2013 . Cláudia Ferreira rodrigues - Presidente da Comissão Per-
manente de licitação .

4 cm -08 505908 - 1
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu- Prefeitura Municipal . No cum-
primento do Art. 26, da Lei Federal 8.666/93 e, com vistas às jus-
tificativas técnicas e jurídicas, contidas no processo administrativo 
nº 287/2013, dispensa nº 78/2013, ratifico a dispensa de licitação, 
com base no artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, para a Contrata-
ção do Consórcio Intermunicipal de saúde do Médio Paraopeba 
– CISMEP, para a prestação de serviços especializados por profis-
sionais de nível superior e médio, na área de assistência à saúde, 
em nível ambulatorial e hospitalar, de média e alta complexidade . 
Contrato nº 14/2014. Contratada: CONSÓRCIO INTERNACIO-
NAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP – CNPJ 
05.802.877/0001-10. Contratante: Município de Itatiaiuçu – CNPJ 
02.920.909/0001-93. Valor do contrato: R$ 63.179,23 (sessenta e 
três mil cento e setenta e nove reais e vinte e três centavos) . secre-
tária Municipal de saúde .

3 cm -08 505838 - 1
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu– Extrato do 1˚ termo aditivo ao 
Contrato n˚ 34/2013. Proc. Licitatório n˚ 19/2013. Dispensa 05/2013. 
Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP. Fund. 
Legal: 57 II da Lei 8.666/93. Fica prorrogado até 31/12/2014.

1 cm -08 505923 - 1
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu– Extrato do 2˚ termo adi-
tivo ao Contrato n˚ 217/2012. Proc. Licitatório n˚ 248/2011. Dis-
pensa 83/2012. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e Sr. Éden Eustá-
quio Moreira e Sra. Anita Lifonsina Guimarães. Objeto: Locação 
de Imóvel. Fund. Legal: 57 II da Lei 8.666/93. Fica prorrogado até 
31/12/2014.

1 cm -08 506137 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAÚNA– resultado da fase 
de proposta comercial Concorrência nº08-13. Objeto: contratação 
de agência de publicidade. Classificação: Fazenda Comunicação e 
Marketing Ltda - nota final: 9.316,40; 18 Comunicação Ltda - nota 
final: 8.600 e Vero Brasil Comunicação Ltda. - nota final: 7.820. 
Foi julgada vencedora a licitante Fazenda Comunicação e Marke-
ting ltda . o processo se encontra a disposição com vista franque-
ada aos interessados . Itaúna-MG, 08 de janeiro de 2014 . leonardo 
lopes Dornas – Presidente da Comissão Permamente de licitação 
– em substituição .

2 cm -08 506245 - 1


