
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sexTa-feira, 23 de dezembro de 2016 – 5 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NAZArENo/mG

Torna público extrato do 2° Ta à arP n° 16/16, obj: reequilíbrio eco-
nômico financeiro do óleo diesel S10 para R$3,19. Fund. art. 65, inc. 
II, alínea “d” da lei Federal 8 .666/93 . Extrato da ata n° 167/16, obj: 
registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais labora-
toriais em atendimento a secretaria municipal de saúde, detent: Qui-
basa Química básica ltda, Vlr: r$35 .243,64, Vig: 09/11/17 . Extrato 
do 2° Ta ao contrato n° 162/16, obj: acréscimo quantitativo de itens, 
Fund: art . 65, I, b e parágrafo 1º da lei n .º 8 .666/93, Vlr: r$1 .335,00 . 
Extrato do 1° Ta ao contrato n° 148/16, obj: acréscimo quantitativo 
de itens, Fund: art . 65, I, b e parágrafo 1º da lei n .º 8 .666/93, Vlr: 
r$7 .950,87 . Extrato do 1° Ta ao contrato n° 113/16, obj: acréscimo 
quantitativo do contrato de fornecimento n° 113/2016, Fund: art . 65, I, 
b e parágrafo 1º da lei 8666/93 e clausula décima do contrato primi-
tivo, Vlr: r$316,00 . Extrato do 1° Ta ao contrato n° 108/16, obj: acrés-
cimo quantitativo do contrato de fornecimento n° 108/2016, Fund: art . 
65, I, b e parágrafo 1º da lei 8666/93 e clausula décima do contrato pri-
mitivo, Vlr: r$1 .590,00 . Extrato do 1° Ta ao contrato n° 111/16, obj: 
acréscimo quantitativo do contrato de fornecimento n° 111/2016, Fund: 
art . 65, I, b e parágrafo 1º da lei 8666/93 e clausula décima do contrato 
primitivo, Vlr: r$6 .490,00 . Extrato do 1° Ta ao contrato n° 136/16, 
obj: acréscimo quantitativo do contrato de fornecimento n° 136/2016, 
Fund: art . 65, I, b e parágrafo 1º da lei 8666/93 e clausula décima do 
contrato primitivo, Vlr: r$2 .300,00 . João Caetano leite - Prefeito .

5 cm -22 908974 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG

torna público o resultado do Pregão Presencial nº 42/2016 – Empresa 
vencedora: memory Projetos e desenvolvimento de sistemas ltda - $ 
97 .200,00 . benito de araújo – Prefeito municipal .

1 cm -22 908936 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA

aVIso dE lICITaçÃo . o município de Nova lima, torna público, 
que fará realizar o Pregão Presencial registro de Preço - nº 086/2016 . 
objeto: aquisição de medicamentos não padronizados pela rede sus . 
data de realização 09/01/2017 às 09:00 hs . o edital poderá ser reti-
rado no site www .novalima .mg .gov .br, em Transparência /Publicações . 
Nova lima, 22 de dezembro de 2016 . marcela Gonçalves ribeiro, 
Pregoeira .

2 cm -22 908995 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA mÓDiCA

Processo licitatório Nº 052/2016/ Pregão Presencial Nº 017/2016 
Extrato do Contrato . objeto: aquisição de Peças e serviços para Veí-
culos leves, Intermediários e Pesados X mecânica Wilaça ltda . EPP, 
Valor global: r$ 730 .045,86;Homologação e adjudicação: 20/12/2016 . 
ass . Contrato: 20/12/2016 CPl- 22/12/2016 .

2 cm -22 908932 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArACATu miNAS GErAiS

Processo: 14671/2013

EXTraTo 2º TErmo adITIVo CoNTraTo dE Nº 70/2014
( ProCEsso:14671/2013)

CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu e VIGIbrÁs 
sEGuraNça E VIGIlÂNCIa PaTrImoNIal lTda: obJETo: 
Prorrogação do prazo de vigência . daTa:16/12/2016 . FuNdamEN-
TaçÃo: art . 57 da lei 8 .666/93 . assINaTuras: Walter José de 
souza pela Contratante e Walter Ferreira soares pela Contratada .

3 cm -22 908961 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArACATu- miNAS GErAiS

ProCEsso: 488/2013

Extrato 6º Termo aditivo Contrato de Nº 241/2013 .
(Processo: 488/2013 .)
CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu E JoÃo mar-
QuEs olIVEIra . obJETo do TErmo adITIVo: Prorrogação do 
prazo de vigência . daTa: 15/12/2016 .FuNdamENTaçÃo: art . 57 
da lei 8 .666/93 . assINaTuras: Igor Pimentel Cruz pela contratante 
e João marques oliveira pela Contratada .

Extrato 5º Termo aditivo Contrato de Nº 242/2013 .
(Processo: 488/2013 .)
CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu E EValdo 
aVElINo dE CasTro-EPP . obJETo do TErmo adITIVo: 
Prorrogação do prazo de vigência contratual . daTa: 15/12/2016 .
FuNdamENTaçÃo: art . 57, II da lei 8 .666/93 . assINaTuras: 
Igor Pimentel Cruz pela contratante e Evaldo avelino de Castro pela 
Contratada .

4 cm -22 908951 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArACATu - miNAS GErAiS

EXTraTo 7º TErmo adITIVo CoNTraTo dE Nº 69/2013
( ProCEsso: 6722/2012)

CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu E C& r rEdE 
TraCK lTda- mE:obJETo:Prorrogação do Prazo de Vigência . 
daTa: 16/12/2016 .FuNdamENTaçÃo: art . 57 da lei 8 .666/93 . 
assINaTuras: Paulo antônio Pereira e maria de Fátima ulhoa 
almeida pela Contratante e Carmelo da Cruz Ferreira Contratada .

2 cm -22 909143 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArACATu miNAS GErAiS

Processo: 4481/2016

Extrato 1º termo aditivo contrato de nº 88/2016
(Processo: 4481/2015)

CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu e FuNdaçÃo 
CoNsCIENCIarTE:obJETo: Prorrogação do Prazo de Vigência . 
daTa: 12/12/2016 . FuNdamENTaçÃo: art . 57 da lei 8 .666/93 . 
assINaTuras: ana amélia de melo medeiros pela contratante e 
milton barbosa machado pela Contratada .

3 cm -22 909149 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:

1º Ta ao Contrato 0118/2015:Firmado entre o município de Pará de 
minas e Águas de Pará de minas s/a . objeto: visando a alteração de 
cronograma de investimentos, a saber, Estação de Tratamento de Água 
e seus respectivos reversatórios, Elevatórias e adutoras, bem com 
reservação de 2 .000m³ para o ano 5 . Concorrência 006/2014 . Funda-
mento legal: lei 8 .666/93 . Prefeito municipal: antônio Júlio de Faria . 
Pará de minas, 19 de dezembro de 2016 .

2 cm -22 908956 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG– 

sECrETarIa muNICIPal dE saÚdE –INEXIGIbIlIdadE Por 
CrEdENCIamENTo Nº0375/2016 – ProCEsso Nº 536/2016- 
Considerando as informações constantes no presente processo e pare-
cer favorável da Advocacia Geral do Município (AGM), ratifico o 
parecer jurídico e reconheço no presente caso a dispensa de licita-
ção nº 0375/2016, aquisição de procedimento cirúrgico para o paciente 
lucas barcelos ramos em cumprimento ao mandado judicial Nº 
480 .16 .011857-0 Patos de minas, 22 de dezembro 2016 . PÉrsIo FEr-
rEIra dE barros- secretário municipal de saúde . 

3 cm -22 909211 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

 - sECrETarIa muNICIPal dE saÚdE - EXTraTo dE Pro-
ToColo dE CooPEraçÃo ENTrE ENTEs PÚblICos// o 
município de Patos de minas torna público o Protocolo de Coopera-
ção celebrado entre o município de Patos de minas através da secre-
taria municipal de saúde – sms-Pm, Fundo municipal de saúde e a 
Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais/ Hospital regional 
antônio dias, cujo objeto é formalizar a prestação de serviços de saúde 
ao sistema Único de saúde de Patos de minas (sus-Pm) e a respec-
tiva forma de repasse ao Fundo municipal de saúde à Fundação Hos-
pitalar de minas Gerais pelos serviços prestados pela unidade estatal 

– HosPITal rEGIoNal aNTÔNIo dIas – na rede regionalizada 
e hierarquizada de ações e serviços de saúde, através da prestação de 
serviços de saúde em caráter hospitalar, ambulatorial e apoio diagnós-
tico e terapêutico aos usuários do sus, de caráter eletivo e urgência/
emergência . Valor anual: r$ 13 .460 .896,86 (treze milhões quatrocen-
tos e sessenta mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis cen-
tavos) . Vigência: 12 meses a contar da assinatura 21/12/2016 . Patos 
de minas, 22 de dezembro de 2016 .PEdro luCas rodrIGuEs . 
Prefeito municipal .

5 cm -22 909081 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

– aVIso dE TErmo dE aCordo - o município de Patos de 
Minas, torna pública a assinatura do Termo de Acordo – firmado 
entre o município de Patos de minas e simião alves Pereira e Cla-
riza Caixeta Pinheiro alves - cujo objeto é a desapropriação de uma 
área com 5 .606,38 m² situada no bairro Várzea, destinada à implanta-
ção de um Centro municipal de Educação Infantil . data de assinatura: 
20/12/2016 . Patos de minas, 22 de dezembro de 2016 . Pedro lucas 
rodrigues - Prefeito municipal .

2 cm -22 909252 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

- aVIso dE lICITaçÃo - Concorrência nº . 26/2016 – Tipo: menor 
Preço Global, sendo o regime de execução a empreitada por preço uni-
tário . objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das 
obras de melhoria de 120 unidades Habitacionais, em diversos bairros 
no município de Patos de minas, objeto do Termo de Compromisso nº 
0352 .773-85/2011, celebrado entre o ministério das Cidades, através da 
Caixa Econômica Federal e o município de Patos de minas, devendo a 
proposta e a documentação serem protocoladas no setor de Protocolo, 
no 1º andar, até o dia 26/01/2017 às 08:00h, sendo que serão abertos no 
mesmo dia às 08:30h, na sala de reunião da CPl no 2º andar . o edital 
completo encontra-se no site oficial do município: www.patosdeminas.
mg .gov .br/licitacoes  . maiores informações, junto à Prefeitura munici-
pal de Patos de minas, através do telefone: (34) 3822-9607 das 07h00 
às 11h00 e das 13h00 às 17h00 .

4 cm -22 909155 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

 - aVIso dE HomoloGaçÃo – CoNCorrÊNCIa Nº 023/2016 
– ProCEsso 459/2016 - adjudico em favor do licitante PaEsaN – 
PaVImENTaçÃo ENGENHarIa E saNEamENTo lTda . para o 
item 34 .528, com o valor total de r$ 408 .389,72 (quatrocentos e oito 
mil trezentos e oitenta e nove reais, setenta e dois centavos) . Conforme 
devidamente fundamentado no parecer da Procuradoria do município, 
e posteriormente analisado pela Controladoria Geral do município, 
homologo o processo em referência para que produza seus efeitos jurí-
dicos e legais . Patos de minas, 22 de dezembro de 2016 . Cláudio Henri-
que de magalhães - secretário municipal de administração .

3 cm -22 909154 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG .

- aVIso dE rEsCIsÃo CoNTraTual – o município de Patos de 
minas/mG, torna pública, de acordo com a legislação em vigor, a res-
cisão unilateral do Contrato nº 167/2016 Concorrência nº 005/2016 fir-
mado com a empresa CoNCrETo CoNsTruçõEs E ENGENHa-
rIa lTda – mE cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
de engenharia para execução de obras de construção do banco de ali-
mentos, objeto do contrato de repasse nº 398 .207-92/2012  . data de 
assinatura: 20/07/2016 . Patos de minas, 22 de dezembro de 2016 . 
PEdro luCas rodrIGuEs Prefeito municipal .

3 cm -22 909173 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiEDADE 

DE PoNTE NoVA/mG.
“Homologação Concurso Público da Prefeitura municipal de Piedade 
de Ponte Nova/mG - Edital nº 01/2016 . o Prefeito municipal, no uso 
de suas atribuições, HomoloGa o resultado Final do Concurso 
Público publicado no site www .seapconcursos .com .br em 09/12/2016, 
através do decreto nº 011 de 19/12/2016, para que produza os seus 
efeitos legais .”

2 cm -22 909117 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PimENTA/mG.

 Pregão Presencial nº 055/2016 . Procedimento licitatório nº 065/2016 . 
Sessão Oficial dia 05/01/2017 às 08:00 horas. Aquisição de Combus-
tíveis para uso no abastecimento dos Veículos da Frota municipal de 
Pimenta/mG .o Edital poderá ser solicitado pelo email: compraspi-
menta2014@gmail .com ou retirado na sede da Prefeitura municipal . 
Informações pelo telefax (37) 3324-1057 . Pimenta/mG, 22 de dezem-
bro de 2016 . Irineu silva Júnior – Pregoeiro . 

2 cm -22 909066 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGA/mG

ProCEsso 095/2016
CHamada PÚblICa/CrEdENCIamENTo 002/2016

a Prefeitura municipal de Piranga torna público que a licitação, CHa-
mada PÚblICa/CrEdENCIamENTo para Procedimento de 
manifestação de Interesses, com o objetivo de chamar pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado, interessadas em apresentar na elabo-
ração de estudos para subsidiar eventual procedimento licitatório, sob 
regime de concessão dos serviços relativos a Gestão, Estruturação de 
Projetos de Implantação, Expansão, restauração e operação do sis-
tema de abastecimento de Água (saa), Coleta e Tratamento de Esgoto 
(sEs) e sistema de abastecimento Coletivo (saC’s) no município de 
Piranga/ mG . os interessados deverão apresentar deverão apresentar 
a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 60 
dias a partir da data da publicação . os esclarecimentos e as informa-
ções necessárias aos licitantes serão prestadas na sala da Comissão Per-
manente de licitação, pelo e-mail: licita .piranga@gmail .com, ou pelo 
telefone (31) 3746-1412 no horário de 08:00 às 17:00 horas . Piranga, 
13 de dezembro de 2016 . Ivani moreira lana rodrigues – Presidente 
da CPl

5 cm -22 909271 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA
 – Pregão Presencial com registro de Preços nº062/2016 Processo lici-
tatório nº082/2016 .aVIso susPENsÃo . objeto: aquisição de mate-
riais de expediente para uso nas escolas, creches, CEmEI e secreta-
ria de educação . a Prefeitura municipal de Pirapora torna pública a 
susPENsÃo do processo licitatório 082/2016, conforme solicitação 
da secretária de Educação sra . anice ofelia e esclarecimento inse-
rido no site oficial da Prefeitura. Demais elucidações na Rua Antônio 
Nascimento, 274 – Centro, nos dias úteis de segunda a sexta-feira de 
08:00 as 14:00 horas ou pelo telefone (38) 3740-6121 . Pirapora (mG), 
22/12/2016 . marcos dorival Vieira . Pregoeiro .

3 cm -22 909062 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoCrANE. 

Extrato de Termo aditivo ao Contrato nº 041/2016 . Torna-se público 
nos termos da lei 8 .666/93 e 10 .520/02, o acréscimo de r$ 11 .045,51 
( onze mil, quarenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), (con-
forme planilha de preços) conforme TP nº 001/2016, destinado a con-
tratação de empreiteira para Construção de uma lavanderia e uma sala 
de Esterilização, Convênio nº 1321003609/2015/sEs/mG, Contratada: 
Projetta Engenharia e Construções ltda CNPJ: 24 .900 .400/0001-11 – 
assinatura: 05 de dezembro de 2016  . delosmar Fernandes da rocha 
– Prefeito municipal .

3 cm -22 909083 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-

Ratificação - Processo 198/2016 dispensa 074/2016 . a Prefeitura muni-
cipal de Ponte Nova, verificados todos os pressupostos legais e formais, 
Ratifica, nos termos do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, o Processo 
Nº 198/2016 – dispensa Nº 074/2016, com fulcro no artigo 24 inciso 
IV, da referida lei, cujo objeto é o serviço de locação de uTI móvel 
em favor dE marIlENE rEIs VasCoNCEllos, adIlsoN Car-
los CasTor, IVaNETE FarIa aNICETo E amaNda VITorIa 
dE olIVEIra, sendo contratada a empresa serviço de uTI móvel 
ltda, CNPJ: 07 .913 .523/0001-78, no valor total de r$ 10 .750,00 (dez 
mil e setecentos e cinqüenta reais) . Paulo augusto malta moreira( Pre-
feito municipal) 

3 cm -22 909172 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA. 
Extrato de ata e Extrato de Contrato . Processo licitatório nº 191/16 
Pregão nº 102/2016 . objeto: registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de carnes e embutidos: GN alimentos ltda, CNPJ nº 
03 .948 .499/0001-51, valor global: r$ 223 .037,28 (duzentos e vinte 
e três mil, trinta e sete reais e vinte e oito centavos) . supermercado 
bela Vista ltda EPP, CNPJ nº 04 .709 .388/0001-55 valor global: r$ 
70 .767,86 (setenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos) . Paulo augusto malta moreira (Prefeito) .

2 cm -22 909179 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrATáPoLiS/mG

 – Processo administrativo n° 190/2016 – Inexigibilidade n° 012/2016, 
torna público para conhecimento dos interessados que contratou a reno-
mada banda aurah, para o dia 28/12/2016, às 23hs, para Festividade 
Natalinas de 2016 . assinatura: 20/12/2016 . José Eneido modesto – Pre-
feito municipal .

2 cm -22 909048 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

PrESiDENTE BErNArDES/mG.
Proc . licitatório nº . 87/16 . dispensa nº . 16/2016 . o Prefeito do muni-
cípio de Presidente bernardes/mG, no uso e gozo de suas atribuições 
legais e com fulcro no inciso V, art . 24, da lei 8 .666/93 e suas alterações 
posteriores, raTIFICa a dIsPENsa que tem por objeto a aquisição 
de material de desinfecção hospitalar . Valor total: r$ 2 .974,80 . Con-
tratada: Home Clean Produtos e sistemas de limpeza ltda . Presidente 
bernardes/mG, 22/12/16 . Izaltino Vital de souza – Prefeito municipal .

2 cm -22 908945 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riBEirÃo DAS NEVES/mG

 –Concorrência nº 001/2016- Torna público o extrato dos atos de homo-
logação e adjudicação da Concorrência Nº 001/2016, referente ao Pro-
cesso: N .º 229/2015 . objeto: Contratação de empresa para a concessão 
da exploração e prestação do serviço de transporte coletivo, na moda-
lidade regular, no município de ribeirão das Neves . CoNTraTo dE 
PrEsTaçÃo dE sErVIços Nº: 064/2016- Torna público em obe-
diência ao artigo nº 61, parágrafo único da lei Federal 8 .666/93 , a 
celebração do contrato nº 064/2016 . Partes: o município de ribeirão 
das Neves com interveniência da secretaria municipal de segurança, 
Trânsito e Transporte (CoNTraTaNTE) e auToTraNs TraNs-
PorTEs urbaNos E rodoVIÁrIos lTda (CoNTradada)
perfazendo o valor de tarifa estimado em r$ 3,80 (três reais e oitenta 
centavos) . data da assinatura do contrato: 21 de dezembro de 2016 . 
Elcilene lopes Correa matos / Presidente da CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE rIbEIrÃo das NEVEs/mG –Con-
corrência nº 001/2016- Torna público o extrato dos atos de homolo-
gação e adjudicação da Concorrência Nº 001/2016, referente ao Pro-
cesso: N .º 229/2015 . objeto: Contratação de empresa para a concessão 
da exploração e prestação do serviço de transporte coletivo, na moda-
lidade regular, no município de ribeirão das Neves . CoNTraTo dE 
PrEsTaçÃo dE sErVIços Nº: 065/2016- Torna público em obe-
diência ao artigo nº 61, parágrafo único da lei Federal 8 .666/93 , a 
celebração do contrato nº065/2016 . Partes: o município de ribeirão 
das Neves com interveniência da secretaria municipal de segurança, 
Trânsito e Transporte (CoNTraTaNTE) e JusTINÓPolIs TraNs-
PorTEs lTda (CoNTradada) perfazendo o valor de tarifa esti-
mado em r$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) . data da assinatura 
do contrato: 21 de dezembro de 2016 . Elcilene lopes Correa matos 
/ Presidente da CPl . 

7 cm -22 909171 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio CASCA – mG.

 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 048/2016 . o município de rIo CasCa 
–mG, torna público para conhecimento dos interessados que fará reali-
zar licitação, no dia 05 de Janeiro de 2017às 08:00 horas para contrata-
ção de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, utensilios de 
copa/cozinha e afins, destinados à manutenção de todos os setores desta 
Prefeitura . mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura 
municipal ou pelo telefone do setor de licitações 31 38711545 . rio 
Casca, 22 de dezembro de 2016 .José Geraldo Gonçalves-Pregoeiro .

2 cm -22 909058 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio CASCA – mG.

 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 049/2016 . o município de rIo CasCa 
–mG, torna público para conhecimento dos interessados que fará reali-
zar licitação, no dia 06 de janeiro de 2017 às 08:00 horas paracontrata-
ção de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios . mais infor-
mações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura municipal ou pelo 
telefone do setor de licitações 31 38711545 . rio Casca, 22 de dezembro 
de 2016 .José Geraldo Gonçalves-Pregoeiro 

2 cm -22 909060 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio DoCE
 – Pal N .º 078/2016- Inexigibilidade N .º 007/2016 . Extrato de Con-
trato: Contrato n° 072/2016 . objeto: contratação de show artístico com 
a banda Tykerê . Valor: r$ 4 .500,00 (quatro mil e quinhentos reais) . 
Contratado: Príncipe da Paz Produções e Eventos ltda - mE, inscrita 
no CNPJ sob o nº 10 .506 .281/0001-02, com sede na rua Curupaiti, n° 
941, casa, Padre Eustáquio, belo Horizonte/mG - CEP: 30 .730-130 . 
data da assinatura: 22 de dezembro de 2016 . rio doce, 22 de dezem-
bro de 2016 .

2 cm -22 909067 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio DoCE
 – aVIso dE rETIFICaçÃo dE EXTraTo dE CoNTraTo - Pal 
N .º 076/2016 - Inexigibilidade N .º 006/2016 . a Prefeitura munici-
pal de Rio Doce, Através da CPL, faz tornar público a retificação do 
extrato do contrato N° CL - 071/2016, publicado na Imprensa Oficial 
de minas Gerais, no dia 21 de dezembro de 2016 . onde lê-se “Con-
trato n° 073/2016”, leia-se: Contrato n° 071/2016” . rio doce, 22 de 
dezembro de 2016 .

2 cm -22 909065 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
– EXTraTo I rETIFICaçÃo – EdITal dE CoNCurso PÚblICo 
N° 001/2016 – o Prefeito de sabará, no uso de suas atribuições legais, 
considerando que o número de inscritos no certame superou sobrema-
neira a capacidade de alocação das unidades escolares do município; 
bem como considerando sua prerrogativa de alterar a bem do interesse 
público os atos administrativos de sua discricionariedade, torna pública 
a retificação do Edital de Concurso Público nº 001/2016, a fim de alterar 
as datas para realização das provas escritas objetivas de múltipla esco-
lha . as provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na 
cidade de sabará/mG, com data inicialmente prevista para os dias 29 
dE JaNEIro dE 2017 E 05 dE FEVErEIro dE 2017, com duração 
de 4(quatro) horas para sua realização, em dois turnos . Considerando a 
alteração das datas para realização das provas, será assegurado a todos 
os candidatos o direito de desistência de participação no certame, com o 
reembolso do valor de inscrição já recolhido. A I Retificação na íntegra 
do Edital 001/2016 do Concurso Público encontra-se disponível no site 
www .consulplan .net e www .sabara .mg .gov .br,sabará, 21 de novembro 
de 2 .016 . diógenes Gonçalves Fantini – Prefeito municipal . 

4 cm -22 908928 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALTo DA DiViSA-mG 

- Extrato de Contrato 073/2012- (dIsPENsa) nº 006/2012- Processo 
licitatório nº 014/2012- NaIlda FErrEIra maCHado- objeto: 
locação de Imóvel p funcionamento da sec . munic . de Educação . 
Vigência do contrato: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 072/2012- (dIsPENsa) nº 005/2012- Processo licitató-
rio nº 016/2012- adEVaNIr soFFIETT dE souZa- objeto: loca-
ção de Imóvel p funcionamento da sec . munic . de assistência social . 
Vigência do contrato: 02/01/2017 a 28/02/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 069/2012- (dIsPENsa) nº 002/2012- Processo licitató-
rio nº 013/2012- ElVIra FErrEIra sol- objeto: locação de Imó-
vel p funcionamento da sec . munic . de saúde . Vigência do contrato: 
02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 062/2014- (dIsPENsa) nº 012/2014- Processo licitatório 
nº 052/2014- adEoNIldo VIaNa sIQuEIra- objeto: locação de 
Imóvel p funcionamento da sec . munic . de Esporte, Cultura e lazer . 
Vigência do contrato: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 043/2015- (dIsPENsa) nº 014/2015- Processo licitatório 
nº 054/2015- marIa dE lourdEs da CruZ rIbEIro- objeto: 
locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo ao almoxari-
fado da Prefeitura . Vigência do contrato: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 077/2013- (dIsPENsa) nº 007/2013- Processo licitatório 
nº 036/2013- WalmIr FEITosa lIbÓrIo- objeto: locação de Imó-
vel p funcionamento da sec . munic . desenvolvimento urbano e Infra-
estrutura . Vigência do contrato: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 041/2014- (dIsPENsa) nº 007/2014- Processo licitatório 
nº 031/2014- Paulo PErEIra loPEs - objeto: locação de Imóvel p 
hospedagem dos estudantes universitários da uFmG . Vigência do con-
trato: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 029/2015- (PP)- nº 013/2015- Processo licitatório nº 
023/2015- mEmorY ProJETos E dEsENVolVImENTo dE 
sIsTEmas lTda - objeto: contratação de empresa especializada 
em concessão de direito de uso de sistemas informatizados de gestão 
pública com implantação, treinamento, conversões com manutenção 
preventiva e corretiva do sistema e assistência técnica remota . Vigên-
cia: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 002/2015 (PP) – 007/2015- Processo licitatório 08/2015 
- ClEIToN mENdEs CarValHo – mE- objeto: Contratação dos 
serviços de apoio administrativo na gestão e contabilidade em atendi-
mento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público 
– nbcasp .,Vigência: 02/01/2017a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG- Extrato de 
Contrato 045/2015-(PP)- n° 028/2015-Processo licitatório 052/2015 - 
aCTCoN ComErCIo dE ProduTos dE INFormÁTICa lTda-
EPP - objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de licença e direito de uso de site Institucional para a Prefei-
tura de salto da divisa, incluindo serviços de Hospedagem do sitio ele-
trônico, Customização e ativação do Portal, suporte Técnico e Capa-
citação de servidores municipais para utilização . Vigência 02/01/2017 
a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG - Extrato 
de Contrato 023/2016- (CrEdENCIamENTo) nº 001/2016- Pro-
cesso licitatório nº012/2016- INsTITuTo HErmEs PardINI s/a 
- objeto: credenciamento de laboratório de análises Clinicas, para 
prestação de serviços referente a exames laboratoriais . Vigência do 
contrato: 02/01/2017 a 31/12/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato do contrato - 01/2016- (INEXIGIbIlIdadE) nº 001/2016- 
Processo licitatório nº 001/2016- adalbErTo GoNçalVEs 
PIrEs adVoGados assoCIados - objeto: é contratação de ser-
viços técnicos profissional de assessoria e consultoria jurídica. Vigên-
cia: 02/01/2017 a 31/07/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato do contrato - 041/2016- (CoNVITE) nº 004/2016- Processo 
licitatório nº 024/2016- ÁlVaro KaÍQuE GomEs VIEIra - mE - 
Objeto: Serviço de engenharia na elaboração de projetos e fiscalização 
de obras . Vigência: 02/01/2017 a 31/07/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato do contrato - 003/2016- (CoNVITE) nº 001/2016- Processo 
licitatório nº 002/2016- alEXaNdrE GomEs dE olIVEIra 
05302848635 - objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para 
apoio administrativo na execução e elaboração de prestação de con-
tas dos convênios firmados entre o município e autarquias do governo 
federal e estadual . Vigência: 02/01/2017 a 31/07/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato do contrato - 004/2016- (CoNVITE) nº 002/2016- Processo 
licitatório nº 003/2016- JoNElE roCHa dE souZa oab/mG 
119.597- Objeto: contratação de sociedade de advogados ou profissio-
nal advogado para prestação de serviços de acompanhamento e patrocí-
nio de defesa em causa judiciais de primeira e segunda estância em que 
o município for interessada . Vigência: 02/01/2017 a 31/05/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG publica 1º 
termo aditivo à ata de registro de Preços nº 03/2016- Pregão Presen-
cial nº 003/2016 (srP) . objeto: registro de preço para aquisição de 
material didático, de expediente e de consumo em geral . Fornecedor: 
dama ITabEla ComÉrCIo dE CoNFECçõEs lTda-mE, com 
fulcro no inciso III do § 3ºdo art . 15 da lei nº8 .666, de 1993 e decreto 
municipal de registro de Preços nº 134/2013 . Vigência: 09/12/2016 à 
09/03/2017 . saldo remanescente da ata de registro: montante no valor 
total de r$ 120 .922,00 (cento e vinte mil e novecentos e cinte e dois 
reais) . salto da divisa-mG, 22/12/2016 ronaldo athayde da Cunha 
Peixoto .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG publica 1º 
termo aditivo à ata de registro de Preços nº 04/2016- Pregão Presen-
cial nº 003/2016 (srP) . objeto: registro de preço para aquisição de 
material didático, de expediente e de consumo em geral . Fornecedor: 
Vm INFormaTICa lda-mE, com fulcro no inciso III do § 3ºdo art . 
15 da lei nº8 .666, de 1993 e decreto municipal de registro de Preços 
nº 134/2013 . Vigência: 09/12/2016 à 09/03/2017 . saldo remanescente 
da ata de registro: montante no valor total de r$ 461 .792,63 (quatro-
centos e sessenta e um mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta 
e três centavos) . salto da divisa-mG, 22/12/2016 . ronaldo athayde 
da Cunha Peixoto .

PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG publica 
1º termo aditivo à ata de registro de Preços nº 05/2016- Pregão Pre-
sencial nº 004/2016 (srP) . objeto: registro de preço contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de cópias com fornecimento 
das máquinas copiadoras e fornecimento de todos os insumos neces-
sários para execução dos serviços . Fornecedor: CoPYsul sErV . E 
suPrIm . -P . F .FErraZ PImENTa FrasoN-mE, com fulcro no 
inciso III do § 3ºdo art . 15 da lei nº8 .666, de 1993 e decreto municipal 
de registro de Preços nº 134/2013 . Vigência: 08/12/2016 à 08/03/2017 . 
saldo remanescente da ata de registro: montante no valor total de 
r$83 .849,04 (oitenta e três mil e oitocentos e quarenta e nove reais e 
quatro centavos) . salto da divisa-mG, 22/12/2016 ronaldo athayde 
da Cunha Peixoto .


