
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sexTa-feira, 08 de abril de 2016 – 9 
025/16-Sig. Eduardo M. Cabral(Prefeito)- VLM Tranp. Ltda-ME-Vr. 
R$485.640,00-CTR 026/16-Maurozinho P. Oliveira-Vr.R$40.000,00-
CTR027/16-Nicinha Tranp.Ltda-ME- vig.31/12/16-data 01/04/16.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALIA/MG-Proc.017/16-PP 
013/16-Objeto: transp. Professores-Adjudicado/Homologado-CTR. 
022/16-Sig. Eduardo M. Cabral(Prefeito)- Wilson G. O. A.Souza-
MEI-Vr. R$26.000,00-CTR 023/16-Maurozinho P. Oliveira-MEI-VR.
r$ 21.490,00-CTR 024/16.Jean P. Santos-MEI-Vr. R$ 38.700,00-
vig.31/12/16-data 31/03/16.
 PreFeITura muNICIPal de CrIsTalIa/mG-
Proc .025/16-PP 018/16-objeto: aq . mat . medico-Hospitalar-
Credenciamento:26/04/2016-09:00
 PreFeITura muNICIPal de CrIsTalIa/mG-Proc .026/16-PP 
019/16-Objeto: Transp. Escolar- -Credenciamento:25/04/2016-13:00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALIA/MG-Proc.027/16-PP 
020/16-Objeto: Transp. Profssores-Credenciamento:25/04/2016-09:00

8 cm -07 817367 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CRuZÍLIA- Extrato de Contrato 
00046/2016. O Município de Cruzília, CNPJ nº 18.008.904/0001-29, 
com sede na Rua Coronel Cornélio Maciel, 135, Centro, Cruzília 
MG, informa que firmou contrato 00046/2016 através do processo nº 
00038/2016, com o escritório de advocacia Moura, Lima e Siqueira 
Advogados Associados, CNPJ nº 07.152.492/0001-80, OAB MG nº 
1.943, com sede na Rua Santa Catarina, 1.631, 8º andar, Bairro Lour-
des, Belo Horizonte MG, CEP 31.170-081, pelo valor mensal de 
R$ 8.000,00 para realizar diversos serviços, entre eles, defesas em 
2ª e 3ª instâncias. Cruzília MG, 23 de março de 2016. Joaquim José 
Paranaíba .

3 cm -07 817452 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE DELTA-Extrato 

do Contrato de Fornecimento nº 570/2016.
 Contratante: Prefeitura municipal de delta/mG . Contratado Casa 
de CarNes beTIm eIrelI-ePP . objeto: GeNeros alImeNTI-
CIOS ESCOLAR, REQUISIÇAO Nº387. Valor: Lote AÇOUGUE R$ 
1.458.240,00 (Um milhão quatrocentos e cinqüenta e oito mil duzen-
tos e quarenta reais). Prazo: 12 (MESES). Pregão Presencial 047/2015. 
Delta, 07 de Abril de 2016. Edson Balbino. Comissão De Licitação.

2 cm -07 817161 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE DELTA-Extrato 

do Contrato de Fornecimento nº 571/2016.
 Contratante: Prefeitura municipal de delta/mG . Contratado PeTro-
NuTrI alImeNTos lTda-me . objeto: GeNeros alImeNTI-
CIOS ESCOLAR, REQUISIÇÕES Nº 381, 382 e 383. Valores: LoteI-
Industrializados: R$277.550,00(duzentos e setenta e sete mil quinhentos 
e cinqüenta e cinco reais).LoteII- Hortifruti: R$105.000,00(cento e 
cinco mil reais).LoteIV-Laticínios: 56.000,00(cinqüenta e seis mil 
reais). Prazo: 12 (MESES). Pregão Presencial 047/2015. Delta, 07 de 
abril de 2016 . edson balbino . Comissão de licitação

3 cm -07 817163 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DELTA-Extrato 

do Contrato de Fornecimento nº 572/2016
 Contratante: Prefeitura municipal de delta/mG . Contratado Carlos 
JoÃo de olIVeIra -me . objeto: ForNeCImeNTo de GeNe-
ROS ALIMENTICIOS ESCOLAR Requisição Nº 390, Valor: LoteV-
Padaria: 41.764,00(Quarenta e um mil e setecentos e sessenta e quatro 
reais). Prazo: 12 (MESES). Pregão Presencial 047/2015. Delta, 07 de 
abril de 2016 . edson balbino . Comissão de licitação

2 cm -07 817167 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DESTERRo DE ENTRE 
RIoS - Extrato de termo aditivo - 3º termo aditivo/2016 ao contrato 
Nº 151/2014 - origem: Processo Nº 051/2014 . Tomada de Preços Nº 
006/2014 - objeto: contratação de empresa para reforma das escolas 
municipais “Antonio Carlos de Oliveira”- POVOADO DE BARRO 
braNCo e “Padre luIZ” PoVoado de mumbeCa . Contra-
tante: Prefeitura municipal de desTerro de eNTre rIos . Contra-
tada: VmF CoNsTruTora lTda- me . escola municipal “antonio 
Carlos de Oliveira” R$ 9.813,56 (nove mil oitocentos e treze reais e 
cinquenta e seis centavos) Amparo legal: LEI 8.666/93. Vigência: Ini-
cio : 01/04/2016 e Termino 01/06/2016. João Batista Trindade Azzi - 
Prefeito municipal

3 cm -06 816893 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DESTERRo DE ENTRE RIoS- 
Aviso de Licitação - Processo Nº 015/2016 - Pregão Presencial Nº 
012/2016. Objeto: aquisição de óleos lubrificantes para a frota de veí-
culos e máquinas da frota municipal. Realização: 25 de abril de 2016 ás 
9h00min. Local: Sala de licitações da prefeitura municipal de Desterro 
de Entre Rios. Informações- (031) 3736-1515 - 98359-7922 ou pelo 
e-mail compras@desterrodeentrerios.mg.gov.br.
João Batista Trindade Azzi - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Nº 016/2016 - Pregão Presencial Nº 
013/2016. Objeto: Aquisição de 01 Veículo tipo motocicleta nova, 
zero km, de fabricação nacional. Realização: 27 de abril de 2016 ás 
9h00min. Local: sala de licitações da prefeitura municipal de Desterro 
de Entre Rios. Informações- (031) 3736-1515 - 98359-7922 ou pelo 
e-mail compras@desterrodeentrerios.mg.gov.br. João Batista Trindade 
Azzi - Prefeito Municipal.

4 cm -07 817300 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE DouRADoQuARA/MG . Pre-
GÃO Nº. 0024/2016. Fará realizar às 08:30 horas do dia 15 de Abril 
de 2016, em sua sede na Av. Antônio Davi Ramos 340, Centro, lici-
tação na modalidade PP, tipo menor preço por Item, visando a aquisi-
ção de implementos agrícola conforme contrato nº 1011.760-08/2013 
firmado entre a Prefeitura M. de Douradoquara/MG e o Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento . o edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou pelo email 
licitacaodouradoquara@gmail .com . Vinicius amaral ramos - Presi-
dente C .P .l .

 PreFeITura muNICIPal de douradoquara/mG . Pre-
GÃO Nº. 0025/2016. Fará realizar às 13:30 horas do dia 15 de Abril de 
2016, em sua sede na Av. Antônio Davi Ramos 340, Centro, licitação na 
modalidade PP, tipo menor preço por Item, visando aquisição de imple-
mentos agrícola conforme contrato nº 1012.311-95/2014 firmado entre 
a prefeitura m . de douradoquara/mG e o ministério de agricultura, 
Pecuária e abastecimento . o edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou pelo email licitacaodoura-
doquara@gmail .com . Vinicius amaral ramos - Presidente C .P .l .

 PreFeITura muNICIPal de douradoquara/mG . TP Nº . 
001/2016. Fará realizar às 13:30 horas do dia 25 de Abril de 2016, em 
sua sede na Av. Antônio Davi Ramos 340, Centro, licitação na moda-
lidade TP, tipo menor preço Global, visando a contratação de empresa 
para execução de pavimento asfáltico, sarjeta, meio fio, rampa, sinali-
zação horizontal e vertical e passeios em ruas e avenidas de Dourado-
quara/mG . o edital completo e maiores informações poderão ser obti-
das na sede da Prefeitura ou pelo email licitacaodouradoquara@gmail .
com . Vinicius amaral ramos - Presidente C .P .l . 

7 cm -06 816885 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE ELÓI MENDES . assunto: dis-
pensa e Ratificação de Licitação – Processo nº 073/2016. Dispensa 
nº 019/2016 – Objeto: Locação de imóvel para empresa Maria Apa-
recida Martins EPP. Declaro dispensável a licitação com fundamento 
no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93, a favor de Maria Aparecida 
Dias com o valor mensal de R$-1.294,12. Face ao disposto submeto 
o ato à autoridade superior para ratificação. Maria Sidnéia Armando. 
Secretária de Administração. Ratificação . Ratifico o ato da Sra. Maria 
sidnéia armando, secretária de administração, que declarou dispensá-
vel a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93, 
a favor de Maria Aparecida Diascom o valor mensal de R$-1.294,12 
para Locação de imóvel para empresa Maria Aparecida Martins EPP. 
Publique – se. Wiliam Cadorini – Prefeito Municipal. Inexigibilidade 
e Ratificação de Licitação . Processo nº 074/2016. Inexigibilidade nº 
006/2016 – Objeto: Fornecimento de passes de ônibus circular urbano 
coletivo, para escolares carentes que moram em bairro distante das 
escolas. Declaro inexigível com base no artigo 25, inciso I a favor de 
Paulo Edilberto Coutinho Participações Ltda com o valor global de R$ 
112 .000,00 . Face ao disposto submeto o ato à autoridade superior para 
ratificação. Maria Sidnéia Armando, Presidente da CPL. Ratificação . 
Ratifico o ato da Sra. Maria Sidnéia Armando, Secretária de Adminis-
tração, que declarou inexigível a licitação, com fundamento no artigo 
25, inciso I da Lei 8.666/93, a favor Paulo Edilberto Coutinho Partici-
pações Ltda com o valor global de de R$ 112.000,00 para Fornecimento 
de passes de ônibus circular urbano coletivo, para escolares carentes 
que moram em bairro distante das escolas . Publique – se . Wiliam Cado-
rini – Prefeito municipal .

6 cm -07 817157 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
raTIFICaçÃo de aTo de dIsPeNsa:

dispensa nº 024/2016 . objeto: locação de tenda em caráter de emer-
gência para ser utilizada como suporte aos pacientes assistidos com 
suspeita de dengue, para atender as demandas do Hospital municipal 
25 de Maio, por um período de 6 meses. Valor: R$ 39.000,00. Data: 
21/03/2016.

eXTraTo de CoNTraTo
Contrato nº 032/16. Origem: Dispensa 024/16. Partes: Município de 
Esmeraldas e a Empresa Príncipe da Paz Produções e Eventos Ltda-ME. 
Objeto: Locação de tenda em caráter de emergência para ser utilizada 
como suporte aos pacientes assistidos com suspeita de dengue, para 
atender as demandas do Hospital municipal 25 de maio, por um perí-
odo de 6 meses DO: Ficha 910 10.0302.0015.2102.3.3.93.39 e Ficha 
497 10.0304.0016.2108.3.3.93.39 e Ficha 500 10.0305.0016.2109. 
3.3.93.39. Valor: R$ 39.000,00Vigência: Até 21/09/2016 a partir da 
assinatura. Assinatura: 21/03/2016.

4 cm -07 817499 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESMERALDAS/MG

auTorIZaçÃo Para maNIFesTaçÃo de INTeresse:
O Prefeito do município de Esmeraldas, no exercício de suas atribui-
ções legais, em especial a que lhe confere o inciso VI do art. 119 da Lei 
Orgânica Municipal, decreto municipal 042/2016, e tendo em vista o 
disposto no art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
no art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, no art. 3º da 
Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, autoriza a Manifes-
tação de Interesse - mIP - da INFraVIa – esTudos de VIabIlI-
DADE LTDA, sociedade com sede na rua Ceará, nº 1935, 14º Andar, 
Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ 21.611.668/0001-45, e da 
oTIma emPreeNdImeNTos e CoNsTruções lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Seritinga, 46, bairro Ipi-
ranga, CEP 31.140.620, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 04.067.378/0001-63, para realizar em 
02 (dois) meses, a partir da publicação deste ato autorizativo do Exe-
cutivo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, os estudos neces-
sários à análise da viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica 
referente ao desenvolvimento, modernização, ampliação e operação do 
parque de Iluminação Pública do município de esmeraldas .
O Município de Esmeraldas dará o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
a partir da publicação deste ato autorizativo do Executivo no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais, para que outras empresas possam 
se manifestar e apresentar propostas referentes ao objeto desta mani-
festação de Interesse - MIP. Todas as novas propostas serão analisadas 
pelo Prefeito que as autorizará ou não. Caso autorizado, o prazo para 
entrega dos estudos será também de 02 (dois) meses, contados a partir 
da publicação do ato autorizativo do Executivo no Diário Oficial do 
estado de minas Gerais .

 esmeraldas, 06 de abril de 2016 .
 Glacialdo de Souza Ferreira

 Prefeito municipal
7 cm -07 817617 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
aVIso de lICITaçÃo:

Pregão Eletrônico 011/16. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de trator tipo D4 ou simi-
lar, com operador e ajudante, para espalhamento e cobertura do lixo 
do aterro controlado municipal . abertura das propostas por meio ele-
trônico dia 20/04/16, às 09h00min. O Edital da referida licitação se 
encontra disponível no site www.licitacoes-e.com.br ( ID 624920 ) e/
ou www.esmeraldas.mg.gov.br. Informações: Praça Getúlio Vargas, 
114/2° andar, Centro, Esmeraldas/MG. Tel.: (31)3522-6025/6021. Gui-
lherme Henrique Correa Fernandes - Pregoeiro.

3 cm -07 817299 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESTIVA-MG-“Homologação 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Estiva /MG – Edital nº 
01/2015 . o Prefeito municipal João marques Ferreira, no uso de suas 
atribuições, homologa o resultado final do Concurso Público publi-
cado no site: em 06/04/2016, através do Decreto nº 1.117/2016 de 
06/04/2016, para que produza os seus efeitos legais.”

2 cm -07 817352 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EuGENÓPoLIStorna pública a 
realização do Pregão Presencial n.º 010/2016 - Objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de materiais de limpeza e outros - Abertura: 
26/04/2016, às 09h00min, à Praça Ângelo Rafael Barbuto, 58, Centro – 
Edital disponível a partir de 08/04/2016. Informações pelo telefone 0xx 
32 3724 – 1133 e 32 3724 1337, no horário de 08hs às 16h30min.

2 cm -07 817184 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA, licita-
ção nº 032/2016 Modalidade Tomada de Preço n° 004/2016. O Muni-
cípio, na forma da Lei, faz saber, que a partir das 09:00h do dia 25 de 
abril de 2016, na Prefeitura municipal, na sala da comissão de lici-
tação, receberá as propostas para contratação na CoNsTruçÃo de 
266,06M² DE MURO DIVISORIO DE TIJOLO FURADO REBO-
Cado e PINTado e CoNsTruçÃo de PorTarIa em esTru-
Tura de CoNCreTo e CorberTura em TelHa CerÂmICa 
No Parque de eXPosIçÃo loCalIZada a rua aNToNIo 
domINGos de olIVeIra em CoNFormIdade Com Pro-
JETO E PLANO DE TRABALHO Nº 009250/2015 ATRAVES DO 
CONVENIO Nº 1491002107/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICI-
PIo e seGoV, tipo menor Preço Global conforme consta no edital que 
se encontra a disposição de todos os interessados na Prefeitura munici-
pal, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento de todos os interessados, 
expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, publican-
do-se na forma da lei. Ewbank da Câmara, 07 de abril de 2016.

4 cm -07 817549 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA,licitação 
nº 031/2016 Modalidade Tomada de Preço n° 003/2016. O Município, 
na forma da Lei, faz saber, que a partir das 14:00h do dia 25 de abril de 
2016, na Prefeitura municipal, na sala da comissão de licitação, rece-
berá as propostas para contratação na CoNsTruçÃo da Praça 
SÃO CRISTOVÃO COM AREA DE 371,43 M² LOCALIZADA A 
aVeNIda saNTo aNToNIo-CeNTro em CoNFormIdade 
Com ProJeTo e PlaNo de TrabalHo Nº 012545/2015 aTra-
VES DO CONVENIO Nº 1491003521/2015 FIRMADO ENTRE O 
muNICIPIo e seGoV, tipo menor Preço Global conforme consta no 
edital que se encontra a disposição de todos os interessados na Prefei-
tura Municipal, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento de todos os 
interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de cos-
tume, publicando-se na forma da lei. Ewbank da Câmara, 07 de abril 
de 2016 .

4 cm -07 817551 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FARIA LEMoS– aVIso de 
lICITaçÃo – ProCesso N .º 018/2016 – dIsPeNsa N .º 006/2016 
– a Prefeitura municipal de Faria lemos/mG, torna público nos ter-
mos do art. 26, da Lei 8.666/93, a contratação da empresa IMPRENSA 
NaCIoNal “dIÁrIo oFICIal da uNIÃo”, para publicações de 
atos de expediente administrativos de pessoal, editais, avisos, adjudi-
cação, de processos licitatórios, dispensa e dispensa de licitações e 
outros, Processo n .º 018/2016, dispensa de licitação n .º 006/2016 . Faria 
lemos/mG, 04/04/2016 .

2 cm -06 816724 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FARIA LEMoS– aVIso de 
lICITaçÃo – ProCesso N .º 018/2016 – dIsPeNsa N .º 006/2016 
– a Prefeitura municipal de Faria lemos / mG, torna público nos 
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, extrato de Con-
trato n.º 013/2016, Processo n.º 018/2016 Dispensa de Licitação n.º 
006/2016, Contratada: ImPreNsa NaCIoNal “dIÁrIo oFICIal 
DA UNIÃO”, para publicações de atos de expediente administrativos 
de pessoal, editais, avisos, adjudicação, de processos licitatórios, dis-
pensa e Dispensa de licitações e outros – valor R$4.555,50 (quatro mil 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) – Prazo até 
31 de dezembro de 2016, Contrato assinado 04/04/2016.

3 cm -06 816722 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FELÍCIo DoS SANToStorna 
pública a abertura do Proc.Lic.40/2016, mod. PP.nº30/2016, referente 
à contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de mão 
de obra destinado á reforma (lanternagem e pintura) incluindo peças 
e materiais para veículos escolares em atendimento ao solicitado pelo 
depart. Munic. de transportes. A entrega dos envelopes será até 9:00hs 
do dia 22/04/2016, no depart .licitações na Pref . municipal de Felí-
cio dos santos. Inf.: Tel:38 3523 -1281ou e-mail:fslicita@gmail.com. 
mateus de l . l . soares – Pref . mun .

Prefeitura municipal de Felício dos santos torna pública a abertura do 
Proc.Lic.37/2016, mod. PP.nº29/2016, referente aquisição de mate-
riais endodônticos destinados á manutenção dos serviços de odontolo-
gia desta municipalidade. A entrega dos envelopes será até 9:00hs do 
dia 20/04/2016, no depart .licitações na Pref . municipal de Felício dos 
santos. Inf.: Tel:38 3523 -1281ou e-mail:fslicita@gmail.com.e ainda 
pelo www.feliciodossantos.mg.gov.br/licitacao. Mateus de L. L. Soa-
res – Pref . mun .

4 cm -07 817359 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FERNANDES TouRINHo - MG 
-AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2016 - O Muni-
cípio de Fernandes Tourinho/MG torna público que fará realizar sessão 
pública referente a Tomada de Preços nº 03/2016, PAC nº18/2016, do 
tipo “menor preço global” cujo objeto é contratação de empresa para 
execução de obras de pavimentação, urbanização e drenagem pluvial 
na sede do Município de Fernandes Tourinho/MG, conforme especi-
ficado no Edital e com base no Contrato de Repasse nº806326/2014/
MCidades/Caixa e Plano de Trabalho nº026030/2014 do Ministério das 
Cidades . as empresas interessadas poderão retirar o edital e seus ane-
xos junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura de Fernan-
des Tourinho/MG, situada na Praça João XXIII, nº 21, 2º andar. Data 
limite para a entrega dos envelopes:26/04/2016, horário limite para 
protocolo:09:00 horas. Data de abertura dos envelopes:26/04/2016, 
horário de abertura dos envelopes:09:01 horas. (a) Matuzalém Luciano 
de Souza - Prefeito.

4 cm -07 817395 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FERVEDouRo/MG

Aviso de Edital
Pregão Presencial nº 009/2016

A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realiza-
ção do Procedimento de Licitação na Modalidade Pregão n° 009/2016 
através Registro de Preços – Aquisição de material médico hospitalar 
de uso único, conforme Proposta nº 11211.673000/1140-02/Ministé-
rio da Saúde. Data de abertura e horário: 25 de abril de 2016(08:30 
hrs). Maiores informações: Tel: (32) 3742-1167 site: www.fervedouro.
mg.gov.br, pelo e-mailcompraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br ou 
na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro. Carlos Coríndon de 
araújo – Prefeito municipal .

3 cm -07 817190 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FERVEDouRo/MG

Aviso de Edital
Pregão Presencial nº 010/2016

A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realiza-
ção do Procedimento de Licitação na Modalidade Pregão n° 010/2016 
através Registro de Preços – Aquisição de medicamentos, materiais 
ambulatoriais e de curativos para atender as necessidades da Secreta-
ria municipal de saúde e Hospital santa bárbara . data de abertura e 
horário: 26 de abril de 2016(08:30 hrs). Maiores informações: Tel: (32) 
3742-1167 site: www.fervedouro.mg.gov.br, pelo e-mailcompraselici-
tacoes@fervedouro.mg.gov.br ou na Sede da Prefeitura municipal de 
Fervedouro. Carlos Coríndon de Araújo – Prefeito Municipal.

3 cm -07 817399 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRANCISCo BADARÓ/
MG, torna público que fará realizar procedimento licitatório 
Nº16/2016,modalidade carta-convite nº 006/2016, tipo menor preço 
global para contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de 
engenharia para execução de obras de pavimentação em bloquete sex-
tavado nas comunidades de Zabelê, Itapicuru e Barreiros, no Município 
de Francisco Badaró-MG, Convênio nº1491001306/2015,SETOP,com 
fornecimento de materiais e mão de obra” . daTa: 15/04/2016 
Hora:08:00
Maiores Informações Fone: 33.3738.1123
Email setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br

ana de lourdes Ferreira de sousa Paula
 Presidente da CPl 

3 cm -07 817351 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRANCISCÓPoLIS-MG . Pre-
GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 019/2016 e 
020/2016. A Prefeitura de Franciscópolis torna público que realizará 
no dia 20/04/2016 às 08H00mIN o Pregão Presencial para registro 
de Preços n.º 019/2016 para aquisição de gêneros alimentícios para as 
secretarias municipais e realizará no dia 20/04/2016 às 13H00MIN o 
Pregão Presencial para registro de Preços n .º 020/2016 para aquisição 
de material de limpeza, higiene e gás de cozinha para as secretarias 
municipais . Informações completas com a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Franciscópolis na Avenida Pre-
sidente Kennedy – 67 – Centro – fone 33 35148000. Adriana Pereira 
de macedo, pregoeira .

3 cm -07 817393 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FREI LAGoNEGRo/MG, torna 
público a abertura do processo do PAL 016/2016 PP09/2016 Obj- Con-
tratação preferencial de microempresa/me, empresa de pequeno porte/
EPP EPP para fornecimento de estrutura, para a realização para reali-
zação de evento no Município de Frei Lagonegro/MG – X FESTA DO 
TRABALHADOR, abertura dia 24/04/2016 as 13:00 horas. José Luzia 
de Almeida – Prefeito Municipal, Inf - e-mail: pm-frei@hotmail.com – 
33-34339001 das 13:00 as 17:00 hs.

2 cm -06 817110 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRoNTEIRA- aVIso - edITal 
DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2016 - “MENOR 
Preço Por ITem” - o Prefeito municipal no uso de suas atribui-
ções legais, torna público que fará realizar no dia 26 de abril de 2016 
às 13:00, no Departamento de Licitação - na Av. Minas Gerais nº 141 - 
centro - Fronteira/mG, perante comissão para tal designado Tomada de 
Preços, objetivando a Contratação de empresa especializada na área de 
engenharia, para execução de obras de construção de Unidade Básica 
de Saúde - Tipo I, no Distrito Santo Antônio do Rio Grande, neste 
Município, conforme portarias do Ministério da Saúde nºs 2.838 de 
01/12/2011, 340 de 04/03/2013, 1.741 de 22/10/2015 e Projeto Básico. 
Fronteira, 7 de abril de 2016 - Elaine Pinesso - Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .

3 cm -07 817632 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL- eXTraTo do 1º 
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 035/2015 - CON-
TraTaNTe: PreFeITura muNICIPal de FruTal - CoNTra-
TADO: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 
11.279.314/0001-91 - OBJEO: Contratação de empresa especializada 
em engenharia civil para construção de CAPELA / VELÓRIO MUNI-
CIPal, no distrito de aparecida de minas, município de Frutal/mG, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, pro-
jetos e memorial descritivo, objetivando o cumprimento do Convê-
nio SETOP nº 147/2014. VALOR ACRESCIDO: R$ 14.999,96 (qua-
torze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 
modalIdade da lICITaçÃo: CoNCorreNCIa PÚblICa Nº 
005/2015. Frutal, 29 de fevereiro de 2016. Leandro Gomes dos Santos-
Presidente da CPl .

3 cm -07 817620 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL – PreGÃo PreseN-
CIal Por reGIsTro de Preço N .º 028/2016 - o departamento 
de licitações da Prefeitura municipal de Frutal/mG torna pública a 
abertura do PreGÃo PreseNCIal Por reGIsTro de Preço– 
Eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – frustra-
dos e fracassados no pregão 117/15, para atender as necessidades das 
Diversas Secretarias desta Prefeitura. A abertura dos envelopes será dia 
20 de Março de 2016 às 13h00min na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça Dr. França nº 100. O edital 
referente a este Pregão pode ser solicitado pelo email: licitacao@frutal .
mg.gov.br. Leandro Gomes dos Santos-Presidente da CPL

3 cm -07 817316 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL – PreGÃo PreseN-
CIAL POR REGISTRO DE PREÇO N.º 029/2016 - O Departamento 
de licitações da Prefeitura municipal de Frutal/mG torna pública a 
abertura do PreGÃo PreseNCIal Por reGIsTro de Preço– 
Eventual Aquisição de Material de limpeza, descartáveis e utensílios 
domésticos- frustrados e fracassados no pregão 118/15, para atender 
as necessidades das Diversas Secretarias desta Prefeitura. A abertura 
dos envelopes será dia 26 de Abril de 2016 às 13h00min na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça Dr. 
França nº 100 . o edital referente a este Pregão pode ser solicitado pelo 
email: licitacao@frutal.mg.gov.br. Leandro Gomes dos Santos-Presi-
dente da CPl

3 cm -07 817318 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRuTAL – PreGÃo PreseN-
CIAL POR REGISTRO DE PREÇO N.º 034/2016 - O Departamento 
de licitações da Prefeitura municipal de Frutal/mG torna pública a 
abertura do PreGÃo PreseNCIal Por reGIsTro de Preço– 
Eventual AQUISIÇÃO DE MARMITEX, LEITE, PÃO E OUTROS, 
a serem utilizados pelas diversas Secretarias em Aparecida de Minas. 
A abertura dos envelopes será dia 20 de Abril de 2016 às 15h00min 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada 
à Praça dr . França nº 100 . o edital referente a este Pregão pode ser 
solicitado pelo email: licitacao@frutal.mg.gov.br. Leandro Gomes dos 
santos-Presidente da CPl

3 cm -07 817465 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GoNZAGA - aVIso de lICITa-
ÇÃO - O município de Gonzaga torna público que realizará o Processo 
Licitatório 12/2016, na modalidade Concorrência Pública 02/2016, tipo 
melhor técnica e preço, destinado à aquisição de luminária de LED, 
para manutenção da iluminação pública, de interesse desta adminis-
tração Pública Município de Gonzaga - MG, conforme especificação 
do instrumento convocatório. Data da sessão: 30 de maio de 2016, 
sendo o horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e 
início da sessão: 14h00. O Edital completo e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados, na Prefeitura municipal, setor de lici-
tações, gratuitamente. Dúvidas: (33)34151275 - 1209 ou pelo e-mail: 
licitacao@gonzaga.mg.gov.br. Renata Socorro da Silva - Presidente da 
Comissão de licitação .
PreFeITura muNICIPal de GoNZaGa - aVIso de lICITa-
ÇÃO - PL13/2016 - modalidade Tomada de Preços 01/2016 - O muni-
cípio de Gonzaga torna público que realizará o Processo Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor Preço Global, destinado a 
contratação de pessoa jurídica para realização ampliação do almoxa-
rifado da Unidade de Farmácia do Município de Gonzaga, conforme 
especificação do instrumento convocatório. Data da sessão: 27 de abril 
de 2016, sendo o horário limite para credenciamento, entrega dos enve-
lopes e início da sessão: 14:00. O Edital completo e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados, na Prefeitura municipal, setor 
de Licitações, gratuitamente. Dúvidas: (33)34151275 - 1209 ou pelo 
e-mail: licitacao@gonzaga.mg.gov.br. Renata Socorro da Silva - Presi-
dente da Comissão de licitação .

6 cm -07 817420 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 

GoVERNADoR VALADARES – MG
EXTRATO ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015

O Município de Governador Valadares (MG), torna público o extrato 
da ata da licitação através do Pregão 176/2015-Pac 0526/2015- para 
Registro de Preços 91/2015 – homologação da publicidade de preços 
registrados – aq . Futura e Parcelada de aquisição de computadores, 
impressora a Laser, Data Show, Televisor No Break e Telefone Ter-
minal PabX para as secretarias municipal de saúde, secretaria muni-
cipal de administração, secretaria municipal de educação, secretaria 
Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras. As 
secretarias municipal de saúde, secretaria municipal de administra-
ção, secretaria municipal de educação, secretaria municipal de assis-
tência Social e Secretaria Municipal de Obras, homologou o processo 
nos termos da Lei 8666/93, Dec. Lei 4076/99 e do Edital bem como 
a Ata de Registro de Preços provenientes do compromisso de forne-
cimento entre a Prefeitura e a empresa brasIl INFormÁTICa e 
TECNOLOGIA LTDA-ME. Ata do Pregão 176/2015, valor global R$ 
27.120,00 - venced. p/ os cód.: item 2- 8 unid Televisor LG LED- item 
8- 16 unid de Nobreak- Protec. Delta Locações LTDA-ME- no valor 
total de R$ 972.080,00 - item 3- unid de Computador TCORP- item 
5- 75 unid de Computares TCORP- item 6- 25 unid de Computador 
TCORP – item 7- 75 unid de Computador TCORP . item 11- 8 unid de 
Impressora laser Comum INFO DIRECTCOMERCIAL LTDA- valor 
total R$ 38.340,00 no item 1- 16 Data Show- Projetor Benq, item 9, 
2 unid de Impressora Fiscal Térmica- Benatech , item 10- 2 Telefone 
Terminal PabX- Intelbrás, PImeNTa mÁquINas e suPrImeN-
TOS LTDA, no valor total de R$ 2.210,00 no item 3- Impressora a 
Laser- Brother-Valor Total do registro de preço: R$ 1.039.750,00 (um 
milhão, trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais) Outras informa-
ções no DEP. DE SUPRIMENTOS, 3º andar. Governador Valadares, 
06 de abril de 2016 . Claudete da Costa e Freitas - secretária municipal 
de administração .

7 cm -07 817540 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 

GoVERNADoR VALADARES – MG
EXTRATO ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2015

O Município de Governador Valadares (MG), torna público o extrato 
da ata da licitação através do Pregão 172/2015-Pac 0512/2015- para 
Registro de Preços 89/2015-Homologação da Publicidade de Pre-
ços registrados – aq . Futura e Parcelada de aquisição de Notebooks 
e Estabilizadores para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
secretaria municipal de educação, secretaria municipal de Planeja-
mento . a secretaria municipal de Planejamento, secretaria municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria 
municipal de administração, Homologou o presente processo nos ter-
mos da Lei 8666/93, Dec. Lei 4076/99 e do Edital, bem como a Ata 
de Registro de Preços provenientes do compromisso de fornecimento 
entre a Prefeitura e a empresa brasIl INFormÁTICa e TeCNo-
LOGIA LTDA-ME. Ata do Pregão 172/2015, valor global R$ 690,00 
- venced. p/ os cód.: item 5- 1 unid Camera digital- Nikon, DELTA 
LOCAÇÕES LTDA-ME- no valor total de R$ 120.450,00 - item 1- 6 
unid de notebook- HP- item 2- 6 unid de notebook- HP - item 3- 21 
unid de notebook- HP – souZa e saNTos soluções em TeC-
NOLOGIA LTDA- valor total R$ 2.100,00 no item 4- 12 Estabilizador- 
TS SHARA-Valor Total do registro de preço: R$ 123.240,00 (cento e 
vinte e três mil, duzentos e quarenta reais) Outras informações no DEP. 
DE SUPRIMENTOS, 3º andar. Governador Valadares, 06 de abril de 
2016 . ClaudeTe da CosTa e FreITas - secretária municipal de 
administração .

6 cm -07 817537 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuANHÃES– Extrato de Aditivo 
de contrato ref . Processo 05/2015, pregão 05/2015, referente termos nº: 
termo 20- empresa Comercial Magathi Ltda, termo 21 empresa Stop 
Shop Supermercado Ltda – ME, termo 22 empresa Leonardo Pereira 
Bessa - ME, termo 23 empresa Fledston Renato Rocha e Cia Ltda - 
me, termo 25 empresa odriene Fernandes Gomes Vieira- me , termo 
26 empresa Alimentos Vale do Aço Com. Atacadista de Gêneros Ali-
mentícios Ltda, termo 27 empresa SGS Mercantil Ltda - ME , termo 
28 supermercado Paladar ltda . objeto: aquisição de merenda escolar . 
Prorroga-se o prazo contratual por 02 meses – Vigência 23/05/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES – Extrato de Aditivo 
de contrato ref . Processo 05/2015, pregão 05/2015, referente termos nº: 
termo 20 da empresa Comercial Magathi Ltda no valor de R$17.233,00 
termo 26 da empresa Alimentos Vale do Aço Com. Atacadista de Gêne-
ros Alimentícios Ltda no valor de R$1.272,00 e termo 27 da empresa 
SGS Mercantil Ltda - ME no valor R$63,00 Objeto: Aquisição de 
merenda escolar .

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes – Publicação de dis-
pensa nº 03/2016, Processo 06/2016. Objeto: SERVIÇOS DE RECA-
PaGem de PNeus Vencedor: abC arTeFaTos de borraCHa 
COELHO LTDA, valor total R$4.760,00 (quatro mil setecentos e ses-
senta reais).

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes – Publicação de dis-
pensa nº 04/2016, Processo 07/2016. Objeto: aquisição de pneus para 
o veículo placa PVK 8099, vencedor: VILLAGE AUTO PEÇAS 
LTDA-ME, valor total R$1.200,00 (Um mil e duzentos reais).

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes – Publicação de dis-
pensa nº 05/2016, Processo 14/2016 . objeto: aquisição de pneus para 
o veículo placa HLF 4038, vencedor: VILLAGE AUTO CENTER 
LTDA-ME, valor total R$1.070,00 (Um mil e setenta reais).

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes – Publicação de dis-
pensa nº 07/2016, Processo 16/2016. Objeto: Aquisição de Peças 
e Lubrificantes para manutenção do veículo Montana placa NXX 
0760. Vencedor: VILLAGE AUTO CENTER LTDA-ME, valor total 
R$395,50 (trezentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos).

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes – Publicação de dis-
pensa nº 09/2016, Processo 18/2016. Objeto: aquisição de embreagem 
para o veículo placa HMN 7643, vencedor: DW CENTRO AUTO-
MOTIVO LTDA - ME, valor total R$228,00 (duzentos e vinte e oito 
reais).

10 cm -07 817503 - 1

CRISTIANO VIANA
Realce


