
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quarTa-feira, 22 de Julho de 2015 – 5 
ressalva-se que, em face da errata - ata de sessão Pública de 
abertura dos envelopes de documento e Proposta da Chamada 
Pública Nº 002/2015 - Inexigibilidade de licitação Nº 002/2015 
- Processo licitatório Nº 043/2015, a Comissão Permanente de 
licitação decidiu por reabrir o prazo recursal estipulados na lei 
Federal nº 8 .666/93 para os interessados se manifestarem . Belo 
oriente, MG, 20 de julho de 2015 . Walisson Fernandes de deus, 
Presidente da CPl . Álvaro Gomes Neves, secretário da CPl . 
Camila souza de oliveira, Membro

11 cm -20 722580 - 1
Prefeitura Municipal de Belo oriente . estado de Minas Gerais . 
aviso . Pregão Nº 003/2015 – Processo licitatório Nº 003/2015 . 
registro de Preços Nº 003/2015 . a Comissão da Modalidade Pre-
gão da Prefeitura Municipal de Belo oriente, comunica aos inte-
ressados, sobre o Pregão Presencial nº 003/2015, Processo licita-
tório nº 003/2015, registro de Preços nº 003/2015, cujo objeto é 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecí-
veis e não perecíveis para utilização na Merenda escolar das esco-
las da rede municipal de ensino, creches e aPae de Belo oriente/
MG, quanto à convocação da remanescente classificada em ter-
ceiro lugar, no item a seguir descriminado: a empresa doNaTa 
dIsTrIBuIdora lTda – Me, remanescente do item 17- leite 
líquido pasteurizado, embalagem de 1litro, entrega: duas 
VeZes Por seMaNa Nas esColas, CreCHes e aPae, 
para negociação, objetivando negociar menor preço, ressalva-se 
que a empresa olIVeIra & CarValHo lTda – Me remanes-
cente em segundo lugar foi inabilitada, conforme consta em ata de 
registro de preços pag .s 531 á 537 dos autos do processo, a sessão 
será realizada no dia 22/07/2015 às 13h00min ., na sala de licitação 
do Paço Municipal de Belo oriente, situada na Praça da Jaqueira, 
nº 40, Centro – Belo oriente/MG . Belo oriente - MG, 20 de julho 
de 2015 . luís aparecido Gonçalves Costa .
Pregoeiro

5 cm -20 722486 - 1
Município de Bicas- Tomada de Preços nº 006/2015 - em cum-
primento ao art . 21, inciso II combinado com § 2º inciso III do 
mesmo artigo, da lei 8 .666/93 e demais alterações, torna público o 
Processo de licitação nº 114/2015, na Modalidade Tomada de Pre-
ços 006/2015 . objeto: obra de ampliação e melhorias da quadra 
da escola Municipal Professor Nelson de souza ramos, com utili-
zação de recurso do Convênio da Quese - abertura da documen-
tação: 07/08/15, 13:00h, sala de licitações da Prefeitura, Praça 
raul soares, 20 - Centro, onde se encontra o edital à disposição 
dos interessados .

2 cm -21 723329 - 1
Município de Bom Jesus do Galho– Publicação de Ratifica-
ção – Inexigibilidade 006/2015 - No cumprimento do art . 26, da 
Lei Federal 8666/93 e suas alterações, e com vistas às justificati-
vas técnicas e jurídicas, contidas no Processo administrativo nº . 
045/2015 raTIFICo a Inexigibilidade nº . 006/2015 para contrata-
ção de show artístico da Banda axemondo Produção Musical ltda 
- Me para apresentação no dia 26 de julho de 2015 em comemo-
ração a 30ª Festa do Bonjesuense ausente nos dias 24, 25 e 26 de 
julho de 2015 em Bom Jesus do Galho . Contratada: Banda axe-
mondo Produção Musical ltda - Me CNPJ 14 .007 .010/0001-63, 
Valor r$ 10 .000,00 (dez mil reais) para o período de até a data do 
evento . Bom Jesus do Galho – 20/07/2015 – Jadir José da silva - 
Prefeito Municipal .

3 cm -20 722956 - 1
o MuNICIPIo DE BoNITo DE MINAS/MG,aviso de lici-
tação - Pregão Presencial nº 035/2015 - Processo nº 065/2015 . 
o município de Bonito de Minas/MG torna público a realiza-
ção do pregão nº 035/2015, objeto: aquisição de medicamentos 
através maior percentual de desconto sobre a tabela da CMed/
PF-aNVIsa . sessão de recebimento de propostas e julgamento: 
03/08/2015 às 09 horas . Maiores informações pelo telefone (038) 
3625-6218 . Bonito de Minas/MG, 21 .07 .2015 . rodrigo Pinto dos 
Reis – Pregoeiro Oficial.

2 cm -21 723240 - 1
o MuNICIPIo DE BoNITo DE MINAS/MG, aviso de lici-
tação – Tomada de Preço nº 006/2015 - Processo nº 066/2015 . 
o município de Bonito de Minas/MG torna público a realização 
da Tomada de Preço nº 006/2015, objeto: obras de pavimenta-
ção asfáltica recurso do Convenio nº 797738/13 – CodeVasF . 
sessão de recebimento de propostas e julgamento: 10/08/2015 às 
09 horas . Maiores informações pelo telefone (038) 3625-6218 . 
Bonito de Minas/MG, 21 .07 .2015 . JosÉ reIs NoGueIra de 
Barros . Prefeito Municipal .

2 cm -21 723260 - 1

Prefeitura Municipal de Botumirim/MG, Proc . licitatório n° 
042/2015, Pregão Presencial n° 015/2015 . objeto: Contratação 
da prestação de serviços de transporte escolar a fim de atender 
01 (uma) rota para o distrito de adão Colares em atendimento 
secretaria Municipal de educação do Município de Botumi-
rim/MG, conforme especificações constantes do edital e seus 
anexos . Credenciamento: 05/08/2015 a partir de 09h30min . 
e-mail:licitacaobotu@gmail .com . Botumirim/MG, 21 de julho de 
2015 . Pregoeiro: edilson Braz de sousa .

2 cm -21 723376 - 1

PREFEITuRA BRAÚNAS.aviso de Concorrência 001/2015 . 
objeto: Permissão de serviço de Taxi a 12 pessoas físicas, sendo 
01 para candidatos portadores de necessidades especiais, além de 
outras 05 para formação de cadastro de reserva, que receberão a 
delegação através de Contrato de Permissão, para a prestação de 
serviço Público de Transporte Individual por Taxi no Município 
de Braúnas . abertura: 25/08/2015 - 10hs . Informações na Pre-
feitura (33) 3425-1155 . edital disponível no site www .braunas .
mg .gov .br/licitacoes .

2 cm -21 723239 - 1

Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG: extrato de ata de 
registro de Preços: ata nº 108/15 – air liquide Brasil lTda - 
CNPJ nº 00 .331 .788/0030-53 – Valor: r$ 1 .470,00 (um Mil e 
Quatrocentos e setenta reais); ata nº 109/15 - oxicoper lTda 
- CNPJ nº 25 .863 .721/0001-56 – Valor: r$ 114 .750,00 (Cento e 
Quatorze Mil e setecentos e Cinquenta reais) e ata nº 110/15 - 
Proxmed Produtos Médicos, Hospitalares e odontológicos lTda 
- Me - CNPJ nº 13 .629 .994/0001-51 – Valor: r$ 112 .500,00 
(Cento e doze Mil e Quinhentos reais) . oBJeTo: registro de 
Preçospara aquisição de oxigênio medicinal e locação de cilindros 
e concentradores de oxigênio, em atendimento a secretaria Muni-
cipal de saúde . Vigência 12 meses . Brazópolis/MG, 21/07/2015 . 
João Mauro Bernardo - Chefe do Poder executivo .

3 cm -21 722985 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BuRITIS-MG– aVIso de 
lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 041/2015 – o Muni-
cípio de Buritis, através da Pregoeira titular, comunica aos interes-
sados que fará realizar licitação na modalidade pregão presencial, 
com objetivo de aquisição de bolas, jogos, brinquedos e outros, 
para brindes a serem utilizados em campanhas educativas, com 
recursos da secretaria Municipal de saúde/ Vigilância em saúde 
PVVs, com abertura prevista para o dia 04/08/2015, a partir das 
13:30 horas . Maiores inf . (38)3662-3437 . Buritis-MG, 21 de Julho 
de 2015 . aa .Terezinha Prisco damasceno – Pregoeira Titular .

3 cm -21 723162 - 1
MuNICIPIo DE CAJuRI/MG– CoNCorrÊNCIa Nº 01/15 
–objeto: Concessão onerosa de espaço Público . abertura dia 
25/08/2015, às 09h00min . edital pode ser obtido no local de 
segunda a sexta-feira, de 13h00min as 16h00min . ou e-mail – pre-
feituracajuri@hotmail .com  . Cajuri, 21/07/2015 . uderlaindo J . 
Batalha – Pregoeiro .

1 cm -21 723109 - 1
o Município de CAMPo AZuL-MGTorNa PÚBlICo – aviso 
de licitação, Pregão Presencial nº . 052-2015 . objeto: aquisição 
de Baterias para frota municipal . sessão de rec . de propostas e 
julg .: 05 .08 .2015 às 09:00 horas . Inf . Tele . (38) 3231-8101, e-mail 
licitacaocampoazul@yahoo .com .br, edital disponível no site 
www .campoazul .mg .gov .br . o Município de CaMPo aZul-MG 
TorNa PÚBlICo – aviso de licitação, Pregão Presencial nº . 
053-2015 . objeto: Fornecimento de lanches prontos . sessão de 
rec . de propostas e julg .: 05 .08 .2015 às 14:00 horas . Inf . Tele . (38) 
3231-8101, e-mail licitacaocampoazul@yahoo .com .br, edital dis-
ponível no site www .campoazul .mg .gov .br . eXTraTo raTIFI-
CaçÃo HoMoloGaçÃo, o Município de Campo azul- MG, 
torna público a dispensa de licitação n° 007/2015, processo autu-
ado sob o n° 066/2015, com fulcro no art . 26 da lei n° 8 .666/93 . 
Contratante: Município de Campo azul . Contratado: Instituto de 
Geoinformação e Tecnologia – IGTeC, inscrito no CNPJ sob o 
n° 02 .031 .453/0001-00 . objeto: Prestação de serviços de levanta-
mento de dados técnicos para criação do distrito de Vila são José, 
no valor de r$ 11 .417,15, Fundamento legal: Inciso VIII do art . 
24 da lei n° 8 .666/93, arnaldo alves oliveira, Prefeito Municipal .
Campo azul, 21 de Julho de 2015 .

5 cm -21 723155 - 1
Prefeitura Municipal de Cana Verde/MG– aviso de licita-
ção: Pregão Presencial 023/2015 - Tipo: Menor Preço Por lote 
– objeto: registro de Preços para eventual Contratação de ser-
viço continuado de cessão de direito de uso de software de Ges-
tão educacional, abrangendo Implantação, Capacitação, suporte 
e Manutenção para a secretaria Municipal de educação de Cana 
Verde – MG– entrega dos envelopes: dia 29 de Julho de 2015 ás 
16h00 mim - abertura dos envelopes: dia 29 de Julho de 2015 
16h15 mim – Informações completas com a Comissão Permanente 
de licitação da Prefeitura Municipal de Cana Verde/MG – licita-
cao@canaverde .mg .gov .br – Fone (035) 3865-1202, no horário de 
13h00min as 16h00min .

3 cm -21 723210 - 1
Prefeitura Municipal de Cana Verde/MG– aviso de licita-
ção: Pregão Presencial 023/2015 - Tipo: Menor Preço Por lote 
– objeto: registro de Preços para eventual Contratação de ser-
viço continuado de cessão de direito de uso de software de Ges-
tão educacional, abrangendo Implantação, Capacitação, suporte 
e Manutenção para a secretaria Municipal de educação de Cana 
Verde – MG– entrega dos envelopes: dia 29 de Julho de 2015 ás 
16h00 mim - abertura dos envelopes: dia 29 de Julho de 2015 
16h15 mim – Informações completas com a Comissão Permanente 
de licitação da Prefeitura Municipal de Cana Verde/MG – licita-
cao@canaverde .mg .gov .br – Fone (035) 3865-1202, no horário de 
13h00min as 16h00min .

3 cm -21 723212 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANDAÍ/MG

extrato de Homologação - “Homologação Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG edital 01/2015 e erratas . o 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resul-
tado final do Concurso Público publicado no site www.seapcon-
cursos .com .br em 17/07/2015, através do decreto 3870/2015, para 
que produza seus efeitos legais” .

2 cm -21 723217 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANGoLA– avisa a 
todos que fará realizar a abertura do Processo licitatório nº . 
099/2015, Credenciamento nº 002/2015 que tem como objeto o 
credenciamento de pessoas jurídicas na área da saúde prestadores 
de serviços de exames laboratoriais constantes na tabela do sis-
tema Único e saúde – sus, tudo conforme edital e seus anexos . o 
credenciamento ocorrerá até às 10hs e a abertura às 10hs, ambos 
no dia 24/08/2015 . Informações na Prefeitura Municipal, situada 
na Praça Coronel Maximiano, 88, Centro, em Carangola/MG ou 
por telefone (32) 3741-9600 . Carangola/MG, 21 de julho de 2015 . 
Presidente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -21 723343 - 1
Prefeitura Municipal de Caratinga/MG- extrato de edital – 
Pregão Presencial registro de Preço 0050/2015, objeto: registro 
de Preço para futura contratação de empresa para prestação de ser-
viços de hospedagem/diária, com fornecimento de café da manhã 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais e 
gabinete, conforme anexo I constante neste edital Pregão Presen-
cial 0050/2015 . aBerTura 04/08/2015 as 09:00 Horas . o edital 
encontra-se à disposição na sede da Prefeitura . Pregoeiro e equipe 
de apoio, Mais informações no (33)3329-8023 / 8019 . Caratinga/
MG 21 de julho de 2015 . Victor Pedra rocha – Pregoeiro .

3 cm -21 723246 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARMo Do CAJuRuex-
trato da Homologação e adjudicação do Pl Nº . 80/15 PP Nº . 
74/15 srP . objeto: Contratação de empresa para futura e even-
tual aquisição peças automotivas; com fornecimento parcelado, 
para a manutenção da Frota Municipal . empresas vencedoras: 
Tratorenzzo Comercio e serviços ltda, valor r$ 132 .050,00; 
auto Peças Minas Fiat ltda, valor r$ 95 .600,00; Total Tratores 
do Brasil ltda, valor r$ 202 .100,00; auto Mecânica Pains ltda, 
valor r$ 85 .710,00 e Mundial Maquinas e Veículos ltda, valor 
r$ 162 .750,55 .

2 cm -21 723038 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL CARMo Do CAJuRu– 
eXTraTo do CoNTraTo Nº . 806 doPl Nº . 82/15 PP Nº . 
75/15 . objeto: Contratação de empresa especializada para a rea-
lização de processo seletivo simplificado, para a contratação de 
profissionais para o Conselho Tutelar. empresa Vencedora: elo 
assessoria em serviços Públicos ltda, valor r$ 4 .650,00 . Vigên-
cia: 31/12/2015 .

2 cm -21 723051 - 1

A Prefeitura Municipal de Coimbra-MGtorna público o resul-
tado do julgamento e homologação do Pregão Presencial nº 
018/2015, Processo licitatório nº 027/2015, cujo objeto é a a 
presente licitação tem por objeto a contratação de empresa(s) 
especializada(s) no ramo para composição do quadro geral de 
registro de Preços para realização de serviços de exames laborato-
riais, radiodiagnóstico, ultrassonografia, cardiologia, tomografia, 
procedimentos cirúrgicos , dentre outros para atender as necessi-
dades dos pacientes do Município de Coimbra, conforme especifi-
cações do anexo I e V . antônio José Cunha . Prefeito .

extrato de Contrato: Contratante: Prefeitura Municipal de Coim-
bra – MG, Contratada: Ata nº 025/2015- Associação Beneficente 
são João Batista, Vencedora dos lotes: 1-02-03-04-05-06-07-
08-09, no valor total de r$ 1 .618 .344,00 . ata nº 026/2015- labo-
ratorio de Pesquisa e analise Clinica almeida e silva ltda -Me, 
Vencedora do lote: 10, no valor total de r$ 170 .053,00 .objeto: 
contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo para composi-
ção do quadro geral de registro de Preços para realização de ser-
viços de exames laboratoriais, radiodiagnóstico, ultrassonografia, 
cardiologia, tomografia, procedimentos cirúrgicos , dentre outros 
para atender as necessidades dos pacientes do Município de Coim-
bra . Vigência: 21/07/2015 a 21/07/2016 . autorização: antônio 
José Cunha . Prefeito Municipal .

5 cm -21 723407 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoRoMANDEL,edITal 
de lICITaçÃo, PreGÃo Nº . 47/2015 . o Prefeito de Coroman-
del, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará reali-
zar no dia 04 de agosto de 2015 às 08:00 hrs, no setor de licita-
ções, situado nesta cidade à rua artur Bernardes, nº . 170, perante 
a Comissão para tal designado, Pregão do Tipo Menor Preço por 
Item, Processo licitatório 60/2015 . objeto:refere-se á aquisição 
de Gêneros alimentícios, destinados aos alunos da rede Munici-
pal de ensino, Creches e diversos setores da Prefeitura Municipal 
de Coromandel . Para obterem maiores informações os interessa-
dos poderão procurar a diretoria de licitação, de 08:00 às 11:00 e 
13:00 às 17hrs, ou ligue (34) 3841-1344 ou ainda pelo e-mail lici-
tacao@coromandel .mg .gov .br . o edital encontra-se a disposição 
dos interessados no site www .coromandel .mg .gov .br, ou na sede 
da Prefeitura . Coromandel, 14 de Julho de 2015 . Iscleris Wagner 
Gonçalves Machado - Pregoeiro .

4 cm -21 722971 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoRoNEL FABRICIANo . 
susPeNsÃo do PreGÃo PreseNCIal Nº . 129/2015 – Pro-
cesso 798/2015 . objeto: contratação de empresa especializada 
para implantação e manutenção de sistema de rede de teleco-
municação para transporte de dados corporativos e de acesso à 
rede de internet pública, para atendimentos das diversas secreta-
rias da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG . recurso 
Próprio, CaPs II, PFVPs, PMaQ, Crasu – Piso Básico Fixo/
Governo Federal – Conta nº 35968-8, Piso Fixo Média Complexi-
dade/Governo Federal – conta nº 35971-8 . Informamos que o pro-
cesso encontra-se suspenso devido as empresas MICroN lINe 
serVIços de INForMÁTICa lTda ePP e oI MÓVel s .a 
terem impugnado o edital e o município não ter tido tempo hábil 
para responder . a reabertura será publicada quando a impugnação 
for respondida . Coronel Fabriciano, 21 de julho de 2015 . Marilza 
Marques de oliveira . Pregoeira .

4 cm -21 723408 - 1

PREFEITuRA DE CoRoNEL FABRICIANo/MG . resultado 
Pregão exclusivo Me/ePP/MeI 101/2015 – Processo 661/2015 . 
objeto: aquisição de materiais de escritório e expediente para 
manutenção do almoxarifado Central, em atendimento a secreta-
ria Municipal de administração . recurso Próprio . Comunicamos 
que as seguintes proponentes saíram vencedoras: NIlZa rodrI-
Gues oFFICe eIrelI – ePP, referente aos itens 01, 02, 04, 07, 
11, 14, 15, 18, 22 a 25, 29, 31, 34, 35, 39 a 41; PaPelarIa aMe-
rICaNa lTda, referente aos itens 03, 08, 09, 13, 19, 21, 27, 
28, 32, 33, 37 e 38; CoMerCIal MaNCHesTer lTda – Me, 
referente aos itens 05, 06, 10, 12, 16, 17, 20, 26, 30 e 36 . Paulo 
Valadares da silva . Pregoeiro .

PreFeITura de CoroNel FaBrICIaNo/MG . resultado 
Final Pregão 114/2015 – Processo 733/2015 . objeto: aquisição 
de eletrodomésticos, equipamentos de informática e bicicleta para 
premiar contribuintes do IPTu Premiado 2015, conforme lei 
3 .510 de 07 de abril de 2010 em atendimento a secretaria Munici-
pal de Finanças . recurso Próprio . Comunicamos que as seguintes 
proponentes saíram vencedoras: FaCIl soluCoes lTda refe-
rente aos itens 01 e 04 e MaurICIo de FreITas VIeIra – Me, 
referente aos itens 02, 03 e 05 . Paulo Valadares da silva .

PreFeITura de CoroNel FaBrICIaNo – aBerTura de 
VIsTas - PreGÃo Nº 119/15 - ProCesso Nº 749/15 . objeto: 
aquisição de computadores e impressoras para equipar o Centro de 
Artes e Esportes Unificados (CEUs) em atendimento a Secretaria 
Municipal de obras Públicas, com recursos do Convênio PaC2 – 
Contrato 363344-13 . o Pregoeiro informa aos interessados, que as 
proponentes: GoMes & GarCIa INForMaTICa lTda ePP e 
GraFICa IGuaçu lTda impetraram recursos no referido pre-
gão . os interessados terão o prazo estipulado na lei Federal nº 
10.520/02, para verificação dos mesmos. Coronel Fabriciano, 21 
de julho de 2015 . Paulo Valadares da silva . Pregoeiro .

PreFeITura de CoroNel FaBrICIaNo/MG . resul-
tado Final Pregão exclusivo Me/ePP/MeI 121/2015 – Processo 
754/2015 . objeto: aquisição de materiais para manutenção da pis-
cina do Centro de Convivência sol e Vida, para garantir a conti-
nuidade dos serviços ofertados ao Grupo de Convivência Vivai-
dade, em atendimento a secretaria Municipal de assistência 
social . recurso Próprio . Comunicamos que a seguinte proponente 
saiu vencedora: droGarIa sIlVIu’s lTda referente aos itens 
01, 02, 05, e 07 a 11 . os itens 03, 04 e 06 foram frustrados . Paulo 
Valadares da silva . Pregoeiro .

9 cm -21 723341 - 1
o MuNICÍPIo DE CÓRREGo Do BoM JESuS/MG, atra-
vés de sua Comissão Permanente de licitações, torna público que 
fará realizar Processo licitatório nº 061/2015 – Tomada de Preço 
nº 001/2015 . Tipo Menor Preço Global . objeto: Contratação de 
empresa para a execução de obras de pavimentação com bloquetes 
sextavados de concreto . entrega e abertura dos envelopes no dia 
10/08/2015 as 9h00min . edital e maiores informações na sede da 
Prefeitura na rua doze de dezembro, 347 . Córrego do Bom Jesus, 
13 de julho de 2015 – dilhermanda Pimentel dos santos – Presi-
dente da Comissão Permanente de licitações

o MuNICÍPIo DE CÓRREGo Do BoM JESuS/MG, atra-
vés de sua Comissão Permanente de licitações, torna público que 
fará realizar Processo licitatório nº 065/2015 – Tomada de Preço 
nº 002/2015 . Tipo Menor Preço Global . objeto: Contratação de 
empresa para a execução de obras de pavimentação com bloquetes 
sextavados de concreto . entrega e abertura dos envelopes no dia 
11/08/2015 as 9h00min . editale maiores informações na sede da 
Prefeitura na rua doze de dezembro, 347 . Córrego do Bom Jesus, 
20 de julho de 2015 – dilhermanda Pimentel dos santos – Presi-
dente da Comissão Permanente de licitações

4 cm -21 723294 - 1
Prefeitura Municipal de Córrego Novo – MG– extrato de Pro-
cesso – PaC nº 043/2015 – Pregão Presencial “srP” nº 022/2015 . 
objeto: aquisição de combustível diesel s10 e arla 32 para 
manutenção das atividades das secretarias municipais, conforme 
solicitação . abertura: 04/08/2015 às 10h00min . local: sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Córrego Novo – MG situada 
à avenida doutor Mauro lobo Martins nº 127 – Centro – Córrego 
Novo – MG . ailton lima de Paula – Prefeito Municipal .

2 cm -21 723287 - 1
Município deCruzília –Primeiro aditivo ao contrato 00228/2014 . 
o Município de Cruzília, CNPJ nº 18 .008 .904/0001-29, informa 
que firmou primeiro termo aditivo ao contrato administrativo 
nº 00228/2014, com a empresa uNICoN – CoNsTruçÃo e 
urBaNIZaçÃo lTda, CNPJ nº 04 .643 .674/0001-65, prorro-
gando a vigência do mesmo para o dia 30/12/2015 . Cruzília MG, 1º 
de junho de 2015 . Joaquim José Paranaíba – Prefeito Municipal .

2 cm -21 723237 - 1
MuNICIPIo DE CuRVELo– CoNCurso PÚBlICo edI-
Tal Nº 01/2015 . o Prefeito de Curvelo/MG, torna pública a sus-
pensão do Concurso Público – edital nº 01/2015 por determinação 
do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais – através do 
Processo nº 951 .434 . após a revogação da suspensão do certame, 
nova errata e cronograma serão divulgados .

2 cm -21 723255 - 1

Prefeitura Municipal de Delta-extrato 
de Contrato Credenciamento

Contratados: Contrato nº 497-Fernando Felix dulgheroff; Con-
trato nº 500/2015- luis Fernando Gouveia Bernardes; Contrato nº 
501/2015- Igor ulloa da Cunha; Contrato nº 502/2015-Marzio de 
souza Pereira Neto; Contrato nº 503/2015-Paulo Nasser de souza . 
Contratante: Prefeitura Municipal de delta/MG . objeto: Creden-
ciamento de pessoa jurídica ou pessoa natural para prestação de 
serviços médicos na unidade de saúde “Geraldo salge”, servi-
ços de médicos: generalista para plantão, cardiologista, ginecolo-
gista, ortopedia, gastroenterologista, ortopedia, ultrassonografista, 
médico do trabalho, medico generalista para sobreaviso e pedia-
tria, conforme os valores constantes na tabela anexa . . Valor cons-
tante na tabela: por plantão r$ 1 .150,00 (um mil cento e cinqüenta 
reais); por consulta r$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) . Prazo: 
31/12/2015 . Processo licitatório nº 08/2015 . delta, 17 de julho de 
2015 . ana Paula de oliveira loschi .

4 cm -21 722965 - 1
MuNICÍPIo DE DIoGo DE VASCoNCELoS/MG- Pl 
034/2015 - PP 022/2015 - eXTraTo de CoNTraTo - objeto: 
aquisição de Material artístico em atendimento a secretaria 
Municipal de educação . empresa Contratada: BaZar FarIa 
lTda - CNPJ: 21 .519 .012/0001-05, Contrato nº 028/2015 - Valor 
do Contrato: r$ 15 .139,98 (quinze mil, cento e trinta e nove reais 
e noventa e oito centavos) . Vigência: 17/07/2015 à 31/12/2015 - 
dotação orçamentária: 3 .3 .90 .30 .00 .2 .05 .00 .12 .361 .012 .2 .0051 . 
aroldo Fernandes Gomes - Prefeito Municipal, em 17 de Julho 
de 2015 .

MuNICÍPIo DE DIoGo DE VASCoNCELoS/MG- Pl 
035/2015 - PP 023/2015 - eXTraTo de CoNTraTo - objeto: 
aquisição de Materiais para Conclusão do Calçamento em Bloco 
sextavado da rua Principal do Bairro Nova diogo . empre-
sas Contratadas: MarIa HeleNa PereIra-Me - CNPJ 
07 .483 .513/0001-40, Contrato nº 029/2015 - Valor do Contrato: 
r$ 11 .060,00 (onze mil e sessenta reais) . deNIlsoN luIZ 
PereIra-Me - CNPJ 71 .094 .205/0001-21, Contrato nº 030/2015 
- Valor do Contrato: r$ 37 .771,76 (Trinta e sete mil, setecentos e 
setenta e um reais e setenta e seis centavos) . Vigência: 20/07/2015 
à 31/12/2015 - dotação orçamentária: 4 .4 .90 .51 .00 .2 .07 .00 .15 .45
1 .016 .1 .0034 . aroldo Fernandes Gomes - Prefeito Municipal, em 
17 de Julho de 2015 .

5 cm -21 723316 - 1

MuNICÍPIo DE DIVINo DAS LARANJEIRAS
Processo licitatório nº 036/2015
Pregão Presencial nº 024/2015
sistema registro de Preços
Contratante: Município de divino das laranjeiras X Contratado: 
Cofarminas Comércio de Produtos Farmacêuticos lTda
objeto: aquisição de Medicamentos e materiais de consumo para 
atendimento ao Hospital Municipal divino espírito santo, con-
forme Convênio ses-MG 1417/2014 .
Valor do Contrato: r$ 232 .413,36
data do Contrato: 17/06/2015

divino das laranjeiras – MG, 20 de julho de 2015 .
FraNCIsBeNe CosTa saNTos

secretário de administração
3 cm -21 722957 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE DIVINÓPoLIS . Processo 
licitatório Nº . 110/2015 Tomada de Preço Nº . 004/2015 . objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação 
de calçamento poliédrico nas comunidades rurais do Município de 
divinópolis-MG . CoMuNICado de CaNCelaMeNTo: Con-
forme comunicação interna nº . 768/2015 datada do dia 21 de Julho 
de 2015, da superintendência da usina de Projetos, enviado a esta 
Comissão de licitação, faz o cancelamento da licitação acima 
citada . divinópolis, 21 de Julho de 2015 . Mário lúcio de souza 
Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -21 723291 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE DIVINÓPoLIS . Pro-
cesso licitatório nº . 128/2015 . Tomada de Preço nº . 005/2015 .
objeto:contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de engenharia para reforma de duas casas residenciais, dani-
ficadas devido ao rompimento de manilhas do sistema Público de 
drenagem pluvial, na rua Coronel João Notini no Bairro sidil, 
em Divinópolis – MG. RETIFICAÇÃO: Retifica – se a data de 
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