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 ATO DE HOMOlOGAçÃO - PAC 034/2014 - Pregão Presencial n .º 
026/2014 . Considerando o disposto na legislação vigente e analisadas 
as peças integrantes deste processo, homologo seu objeto à empresa 
Gastão Auto Mecânica ltda, pelo valor global de r$ 30 .500,00 pela 
execução plena e integral do objeto demandado nesta licitação . Verme-
lho Novo/MG, 15/04/2014 . José das Graças silva - Prefeito .
 EXTrATO DE CONTrATO N .º 042/2014 - PAC 034/2014 - Pre-
gão Presencial n .º 026/2014 - Contratada: Gastão Auto Mecânica 
ltda; Vigência: 12 meses; Valor global: r$ 30 .500,00; Objeto: aqui-
sição de veículo automóvel 1 .0, zero quilômetro, destinado, exclu-
sivamente, à manutenção das atividades e assistência à saúde, vistas 
ao fortalecimento técnico operacional e em atendimento às neces-
sidades da secretaria Municipal de saúde . Dotação Orçamentária: 
02210 .1030100051 .031 .449052-Ficha 280-Data Assinatura: 16/04/14 .
 ProcessoAdministrativodeComprasnº 044/2014 - TomadadePreçosnº 
004/2014 .Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia, para elaboração de Projetos Básicos e Executivos para Pro-
longamento dos Interceptores e relocação da Estação de Tratamento 
de Esgotos de Vermelho Novo/MG .Aberturadosenvelopes: 26/05/2014 
às 13h00min .local: sala de licitações da Prefeitura Municipal de Ver-
melho Novo, situada à rua Prefeito Wilson Damião nº 48A – Centro 
– Vermelho Novo – MG . Edital disponível no mesmo endereço, de 
segunda a sexta-feira, das 12h30min às 16h00min .ValordoEdital: r$ 
20,00 . Informações pelo Tel: (33) 3351-8000 – José da Costa Cardoso 
– Presidente da CPl .

7 cm -09 556011 - 1
o Município de Santa Maria de Itabira,através do Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, TOrNA PÚBlICO o resultado Adjudicado e Homo-
logado do Pregão Presencial nº 023/2014 - Processo nº 052/2014 . 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Discos Diagra-
mas para Tacográfo e Baterias Automotivas, destinados aos veículos 
da frota Própria do Município . Empresa Vencedora: Celepeças Peças 
e serviços ltda, Extrato de Contrato nº 082/2014, valor global: r$ 
82 .888,08 . sMI 07/05/2014 . O Municipio de santa Maria de Itabira, 
através do Pregoeiro e Equipe de Apoio TOrNA PÚBlICO o resultado 
Adjudicado e Homologado do Pregão Presencial nº 024/2014 Processo 
nº 053/2014 . Objeto: Contratação de empresa para a prestação de ser-
viços de transporte escolar municipal e intermunicipal e contratação de 
um veiculo para substituição da frota própria da Prefeitura Municipal 
de santa Maria de Itabira, para o ano letivo de 2014 . Empresas ven-
cedoras: Extrato de Contrato n . 094/2014- sebastião Bernardo Alves 
ME, valor global de r$- 252 .891,52; Extrato de Contrato n .095/2014 
- Translídia Transporte ltda ME, valor global de r$ 58 .745,40; Extrato 
de Contrato n. 089/2014- Freitas Car Oficina Mecânica Ltda, valor 
global de r$ 177 .545,44;Extrato de Contrato n .084/2014 – Beira-
mar Transporte Turismo ltda, valor global de r$ 80 .283,96;Extrato 
de Contrato n . 085/2014-Célio Ferreira de Freitas-ME, valor global 
de r$ 83 .655,04; Extrato de Contrato n . 086/2014- Cleusa rodrigues 
da Cruz reis Transportes-ME, valor global de r$ 53 .619,20; Extrato 
de Contrato n .088/2014 – EJM Transportes ltda, valor global de r$ 
147 .361,92; n .090/2014- Izaias Eremita Duarte, valor global de r$ 
214 .982,32; Extrato de Contrato n . 087/2014 – Dangelos Transporte 
ltda, valor global de r$ 117 .144,32; Extrato de Contrato n . 092/2014 
– Organização são Pedro Com . Transporte ltda, valor global de r$ 
174 .961,04; Extrato de Contrato n .093/2014 – sMI Transportes e 
Turismo ltda, valor global de r$ 165 .509,52; Extrato de Contrato 
n .091/2014 – Maria Fernandes das Mercês Pereira ME, valor global de 
r$ 83 .961,76 . sMI 07/05/2014 .

7 cm -09 556069 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - 
MG . Aviso de licitação: Processo nº 027/2014, Pregão Presencial nº 
010/2014 . Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet e comu-
nicação de dados através de rede Wireless com estrutura de uso exclu-
sivo da Prefeitura Municipal de santana da Vargem . Entrega de enve-
lopes será às 09h00m do dia 22/04/2014 . Informações e instrumento 
convocatório: setor de licitações . Praça Padre João Maciel Neiva nº 
15, Centro, santana da Vargem - MG . Fone (35) 3858 .1200 email: 
compras_licitacao@santanadavargem .mg .gov .br – Marcelo Otavio da 
silva – Pregoeiro

2 cm -09 555730 - 1
 PREFEITuRA MuNICPAL DE SANTo ANToNIo Do 
JACINTo -Extrato Contrato nº038/2014-Contrato Adm . nº 038/2014 
- Pregão Presencial n° 009/2014; Contratante: Mun . de santo Antonio 
do Jacinto; Objeto: Prestação de serviços Técnicos Especializados na 
secretaria Municipal de saúde, para planejamento, organização, avalia-
ção, monitoramento dos indicadores; Contratado: sr . Winston Francln 
silva Vandi; Vigência: 02 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014; 
Valor r$ 38 .700,00 . Data 02/04/2014 . Emerson P . ruas - Prefeito .
 Extrato Contrato nº 047/2014 - Contrato Adm . nº 047/2014 - Tomada 
de Preços nº 002/2014; Contratante: Mun . de santo Antonio do Jacinto; 
Objeto: Construção de módulos sanitários; Contratado: Construtora 
sávio - Organização Almeida Ponte ltda - ME; Vigência: 06/05/2014 
a 31/12/2014; Valor r$ 87 .979,02 . Data 06/05/2014 . Emerson P . ruas 
- Prefeito

3 cm -09 555619 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTo ANTÔNIo Do 
JACINTo -HOMOlOGAçÃO PP nº . 015/2014 - O Pref . de santo 
Antônio do Jacinto no uso de suas atribuições, HOMOlOGA o PP 
nº 015/2014, Objeto: Prestação de serviço e reposição de Peças dos 
Equipamentos Médicos e Odontologicos . Vencedor: roberto de souza 
- ME - no valor total de r$ 27 .197,00 . Data: 08/05/2014 . Emerson P . 
ruas - Prefeito .

2 cm -09 555696 - 1

o PREFEITo Do MuNICÍPIo DE SERRA DoS AIMoRÉS – 
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, com base na lei 
Federal 10 .520/02 e com subsídio da lei 8 .666/93 e suas alterações 
posteriores e lei Complementar 123/06, HOMOlOGA A ADJuDICA-
çÃO da licitação na modalidade de Pregão Presencial de nº 007/2014, 
do Processo Administrativo nº 025/2014, realizado no dia 25/04/2014, 
às 10:00 horas, cujo objetivo é a contratação de empresa especiali-
zada do ramo para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios 
para diversas secretarias, setores, merenda escolar e programas sociais 
desta municipalidade, em favor da seguinte empresa: suPErMEr-
CADO sTEFANY lTDA – ME, o lote único no valor global de r$ 
1 .592 .360,55 . serra dos Aimorés - MG, 30/04/2014 . Agripino Botelho 
Barreto – Prefeito Municipal .

3 cm -09 555761 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE JANAÚBA/MG
 PuBlICAçÃO DE EDITAl AVIsO DE lICITAçÃO PrOCEssO 
Nº . 000080/2014 PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 000015/2014 sIsTEMA 
DE rEGIsTrO DE PrEçOs . O MuNICIPIO DE JANAuBA-MG 
torna público, para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
28/05/2014 às 09:00:00 horas, em sua sede a Praça Dr . rockert, n° . 92, 
Centro, Janaúba-MG, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para Aquisição de Materiais de Construção(Elétrico, 
Hidráulico e Outros), conforme especificações constantes do edital e 
seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao setor de licita-
ções, no referido endereço, no horário de 13:00 às 17:00horas, nos dias 
úteis e no site www .janauba .mg .gov .br . Janaúba-MG, 09 de maio de 
2014. Edilson Silva Dutra-Pregoeiro Oficial. 

3 cm -09 555905 - 1

PrEFEITurA MuNICIPAl DE CONTAGEM - 
AVIsO DE ADIAMENTO DE lICITAçÃO

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conheci-
mento dos interessados, que ADIArÁ a licitação na seguinte modali-
dade: 1) TOMADA DE PrEçOs NÚMErO 003/14 – PAC nº 048/14 . 
- TIPO MENOr PrEçO . OBJETO: CONTrATAçÃO DE EMPrEsA 
PArA rEAlIZAçÃO DE CAPACITAçÃO E sErVIçOs TÉCNICOs 
EsPECIAlIZADOs, PArA ATENDEr AOs usuÁrIOs DOs sEr-
VIçOs DE GEOPrOCEssAMENTO DA PrEFEITurA . ENTrEGA 
DOs ENVElOPEs: Até as 09h30mindo dia 14 (quatorze) de maio de 
2014 e com a abertura marcada para as 10h00min do mesmo dia 14 
(quatorze) de maio de 2014 . Os interessados poderão ler e obter o texto 
integral deste edital e seus anexos no site: www .contagem .mg .gov/
licitacaoes ou na sala da Comissão Permanente de licitações, situada 
Praça Presidente Tancredo Neves número 200, Bairro Camilo Alves – 
Contagem/MG, telefone (0**31) 3356 .6658, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min . 
Comissão Permanente de licitações, Contagem, 09/05/2014 .

4 cm -09 555647 - 1

A Prefeitura Municipal de Santa Efigênia de Minas torna publico Pre-
gão 023 Serviços Gráficos a realizar-se nos dias 22 de maio de 2014 as 
09 horas . Informações (33) 3297-1141 .

1 cm -09 555877 - 1
o Município de Jequitai/MG, torna público a todos que se interessa-
rem que fará realizar no dia 22/05/2014, às 10:00 hs à Pç Cristo reden-
tor, 199 - Centro - nesta cidade, Prc licitatório nº . 033/2014 - Pregão 
Presencial nº . 022/2014, Objeto: Prestação de serviços de engenharia 
com elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias e 
acompanhamento de obras . Maiores Informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou no tel: (38) 3744-1320 e no e-mail: jequitailicita-
cao@yahoo.com.br. Frederico Mendes Martins - Pregoeiro Oficial.

2 cm -09 555909 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAINEIRAS/MG

 EXTrATO PArA PuBlICAçÃO
A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha 
aberto o Pl n .º 51/2014, na Mod . PP n .º 21/2014, tipo Menor Preço, 
para contratação de empresa especializada em fornecimento de gás 
GlP com composição básica de propano e butano acondicionado em 
botijão 13kg, sem vasilhame para atender as necessidades das secreta-
rias Municipais . Credenciamento dia 29/05/2014 às 09:00 hs . Inf . (37) 
3545-1052 .

2 cm -09 555933 - 1
A PREF. MuN. DE SANTA CRuZ DE SALINAS/MG, torna 
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial 
023/2014 tipo menor por lote, aquisição de peças automotivas e servi-
ços para manutenção da frota municipal, credenciamento será realizado 
às 08:00 horas do dia 23 de maio de 2014 . Informações e edital pelo 
email: licitasantacruz@hotmail .com ou fone/fax (33) 3753-9000 . santa 
Cruz de salinas/MG, 09 de maio de 2014 . Darley rodrigues Gomes 
– Pregoeiro .

2 cm -09 555937 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTo ANTÔNIo Do RETIRo/
MG- Inexigibilidade de licitação 009/2014 - Processo 058/2014, 
Artigo 25 da lei 8 .666/93 e suas alterações .A Prefeitura Municipal de 
santo Antonio do retiro/MG, na forma da lei Federal nº 8 .666/93 e 
suas alterações torna público que realizará licitação para contratação 
de GOBBO & OBrEGON PrOMOçõEs DE EVENTOs lTDA-ME, 
CNPJ nº 04 .775 .197/0001-91, empresa que realizará evento social, 11º 
Congresso Nacional de Prefeitos Prêmio JK, 30 Melhores Prefeitos do 
Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2014 na Costa do sauipe-BA, 09 
de maio de 2014 . Fabio santos souza - secretário de Administração .

2 cm -09 555984 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE JAPARAIBA -Torna publico a 
realização de licitação na Modalidade Tomada de Preço nº . 004/2014, 
Procedimento licitatório nº 207/2014, do tipo menor preço global, 
no dia 30 de Maio 2014, às 14:00 horas na sede da Prefeitura, situ-
ada na rua Nossa senhora do rosário nº 29, centro, Japaraíba - MG, 
cujo objeto “Constitui em Contratação de Empresa Especializada em 
Engenharia para realização pavimentação asfáltica de vias publicas 
na cidade de Japaraíba, conforme Convenio nª 108/2014 firmado com 
sEDru - sECrET . DE EsTADO DE DEsENVOlV . rEGIONAl E 
POlITICA urBANA” .
 PrEFEITurA MuNICIPAl DE JAPArAIBA -Torna publico a reali-
zação de licitação na Modalidade Tomada de Preço nº . 005/2014, Pro-
cedimento licitatório nº 208/2014, do tipo menor preço global, no dia 
02 de Junho 2014, às 09:00 horas na sede da Prefeitura, situada na rua 
Nossa senhora do rosário nº 29, centro, Japaraíba - MG, cujo objeto 
“Constitui em Contratação de Empresa Especializada em Engenharia 
para realização pavimentação asfáltica de vias publicas no bairro do 
Capoeirão na cidade de Japaraíba, conforme Convenio nª 366/2014 fir-
mado com a sETOP - sECrET . DE EsTADO DE TrANsPOrTEs E 
OBrAs PuBlICAs” . Os interessados poderão adquirir o Edital, no 
endereço acima citado ou obter informações no horário de 12:00 às 
17:00 horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone 37 3354-1112 . ou 
pelo site: www .japaraiba .mg .gov .br  . Japaraíba, 08 de Maio de 2014 . 
secretaria Municipal de Administração . 

5 cm -09 555547 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CATAGuASES/MG.PrOCEssO 
lICITATÓrIO Nº 059/2014 - CONCOrrÊNCIA PÚBlICA Nº 
001/2014 . O Exmo . senhor Prefeito de Cataguases José Cesar samor, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que 
fará no dia 16 de junho de 2014 às 09:00 horas no salão Nobre Hum-
berto Hardman Henriques, situado na Praça santa rita, 462, Centro, 
Cataguases/MG, a abertura da licitação na modalidade de CONCOr-
rÊNCIA PÚBlICA Nº 001/2014, do tipo MENOr PrEçO GlOBAl, 
com objeto de contratação de empresa especializada em limpeza e con-
servação para prestação de serviços de varrição, capina, limpeza e con-
servação de vias públicas e logradouros, com disponibilização da mão 
de obra, material e equipamentos, veículos, motoristas e combustível . 
Valor estimado: r$ 1 .487 .172,24 . Os interessados poderão retirar o edi-
tal no site: www .cataguases .mg .gov .br ou entrar em contato através do 
telefone (32) 3422-1066, ramal 214 . Cataguases, 07 de maio de 2014 .

4 cm -09 555764 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE MACHACALIS/MG.A Prefeitura 
Municipal de Machacalis - Torna público o C/V 003/2014 - Tipo Menor 
Preço por empreitada global, objetivando: Contratação de empresa, na 
forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, 
com o objetivo de Reconstrução de Ponte na Rua Juscelino Kubits-
chek, conforme Convênio nº 0584/2014 com data prevista para abertura 
dia 14 de maio de 2014 as 09h00min . Outras informações no setor de 
licitações ou pelo Tel . (33) 3627-1316 ou e-mail: licitapmm@hotmail .
com . Machacalis, 28 de abril 2014 . Edenilson Vieira de Araújo- Pre-
sidente da CPl .

3 cm -09 555767 - 1
Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG.Aviso de licitação: Pre-
gão Presencial nº 040/2014, abertura dia 22/05/2014, às 09h00, tipo 
menor preço unitário, objetivando a aquisição de café, destinados a 
todas as secretarias do Município .Adão Pereira da silva: Pregoeiro . JP/
MG, 09/05/2014 . O Edital poderá ser acessado no site www .joaopi-
nheiro .mg .gov .br .Maiores informações no Dpto . de Compras da Pre-
feitura de João Pinheiro/MG - pç . Cel . Hermógenes, 60, centro, Cep 
38770-000, p/ e-mail: licita@joaopinheiro .mg .gov .br ou p/ telefone 
(38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 às 17h30 .

2 cm -09 555571 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE JoÃo PINHEIRo/MG.Aviso de 
licitação: *Pregão Presencial Nº 042/2014*, abertura dia 22/05/2014, 
às 14h00, tipo maior lance ou oferta, objetivando Contratação de 
empresa especializada com o objetivo de organizar, realizar Concurso 
Público e Processo seletivo do Município de João Pinheiro .Juarez 
Moura da silva: Pregoeiro . JP/MG, 09/05/2014 . O Edital poderá ser 
acessado no site www .joaopinheiro .mg .gov .br . Maiores informações no 
Dpto . de Compras da Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç . Cel . Her-
mógenes, 60, centro,Cep 38 .770-000, p/ e-mail: licita@joaopinheiro .
mg . gov .br ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 
13h00 às 17h30 .

3 cm -09 555793 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG.O Município de 
Itabirito/MG comunica que serão realizadas as licitações abaixo . Os 
editais poderão ser retirados no Departamento de licitações e Contra-
tos ou solicitados pelo e-mail licitacao@pmi .mg .gov .br . As reuniões de 
abertura dos processos acontecerão na sala de reuniões da PMI, locali-
zada na Avenida Queiroz Júnior, nº 635, Praia, Itabirito/MG . Tel .: (31) 
3561-4050/3561-4086 .
Tomada de Preços 009/2014 - Pl 204/2014 - Contratação de empresa 
de engenharia de tráfego para elaboração de projeto de tráfego nos prin-
cipais corredores de trânsito de Itabirito/MG . Tipo: Menor Preço Glo-
bal . Forma de execução: Execução indireta sob o regime de empreitada 
por preço global . A abertura será dia 28/05/2014 às 15:30hs .
Concorrência Pública 003/2014 - Pl 205/2014 - Contratação de 
empresa de engenharia para término da construção do Poliesportivo, 
localizado no bairro santa rita, Itabirito/MG . Tipo: Menor Preço Glo-
bal . Forma de execução: Execução indireta sob o regime de empreitada 
por preço unitário . A abertura será dia 16/06/2014 às 09:00hs .

4 cm -09 555822 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MuRIAEpublica abertura do pro-
cesso licitatório na modalidade Tomada de Preço n° 007/2014 - Objeto: 
Contratação de empresa para fornecer materiais e prestar serviços de 
mão-de-obra para execução de calçamento poliédrico - Abertura da ses-
são de licitação dia 27/05/2014 às 08:30 horas, na Av . Maestro san-
são, 236/3º Andar, Ed . Centro Administrativo “Pres . Tancredo Neves”, 

Centro, Muriaé, MG - solicitação do edital e informações pelo telefone 
(32) 3696-3317 ou e-mail licitacao@muriae .mg .gov .br .
 Prefeitura Municipal de Muriaé publica abertura do processo licitatório 
na modalidade Tomada de Preço n° 008/2014 - Objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento e assentamento de materiais para cenotéc-
nica do Teatro Municipal Belmira Vilas Boas - Abertura da sessão de 
licitação dia 28/05/2014 às 14:00 horas, na Av . Maestro sansão, 236/3º 
Andar, Ed . Centro Administrativo “Pres . Tancredo Neves”, Centro, 
Muriaé, MG - solicitação do edital e informações pelo telefone (32) 
3696-3317 ou e-mail licitacao@muriae .mg .gov .br .

4 cm -09 555575 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITANHoMI- Aviso de licitação: 
A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, para conhecimento 
de todos, que fará realizar no dia 26/05/2014, às 08:00 h, a licitação nº 
014/2014 - modalidade TP Nº 002/2014, tipo Menor Preço Global, em 
conformidade com a lei 8 .666/93 . Os envelopes deverão ser protocola-
dos na Prefeitura até às 08:00 h do dia 26/05/2014 . O objeto da presente 
licitação é a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de obra de pavimentação no Bairro luiz Alves dos reis (sede 
do Município) . O Edital se encontra à disposição dos interessados, que 
poderão adquiri-lo até o dia 23/05/2014, das 7:00 às 11:00 e das 12:00 
às 16:00 h, junto à CPL, em sua sede à Av. JK, 91 - Centro - Itanhomi/
MG - CEP: 35 .120-000, mediante apresentação de Gr no valor de r$ 
100,00, devidamente quitada, disponível no Deptº Imobiliário da Pre-
feitura . Para maiores esclarecimentos entre em contato com a CPl, 
através do telefone (33) 3231-1345 . Prefeitura Municipal de Itanhomi, 
08/05/2014 . Joselito Vieira Neves - Presidente da CPl .
 Aviso de licitação: A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, 
para conhecimento de todos, que fará realizar no dia 22/05/2014, às 
13:00 h, a licitação nº 015/2014 - modalidade Pregão Presencial nº 
004/2014, tipo Menor Preço por lote, em conformidade com a lei 
10 .520/02 e 8 .666/93 . Os envelopes deverão ser protocolados na Pre-
feitura até às 13:00 h do dia 22/05/2014 . O objeto da presente licitação 
é a aquisição de 02 (dois) veículos zero km, ano fab ./modelo 2014, 
motor com potência mínima de 69 CV, câmbio com no mínimo 05 mar-
chas à frente e 01 à ré, carroceria com 04 portas, capacidade para 05 
passageiros . O EDITAl se encontra à disposição dos interessados, que 
poderão adquiri-lo até o dia 21/05/2014, das 7:00 às 11:00 e das 12:00 
às 16:00 h, junto à Equipe de Apoio ao Pregão, em sua sede à Av. JK, 
91 - Centro - Itanhomi/MG - CEP: 35 .120-000 . Para maiores esclare-
cimentos entre em contato com a Pregoeira Oficial, através do telefone 
(33) 3231-1345 . Prefeitura Municipal de Itanhomi, 08/05/2014 . Bel-
mira Carlos Pereira Justiniano - Pregoeira Oficial.

7 cm -09 555577 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MuRIAE -rATIFICAçÃO DE 
DIsPENsA DE lICITAçÃO - Em vista das razões alinhadas pela 
secretaria Municipal de Agricultura, setor de Contabilidade, Parecer 
Jurídico, ratifico a Dispensa nº 005/2014, para locação de imóvel no 
municipio de Muriaé-MG para funcionamento do Ministério da Agri-
cultura - utla Muriaé, na cidade de Muriaé-MG, pelo prazo inicial de 12 
(doze) meses, iniciando-se em 06/05/2014 e findando em 06/05/2015, 
tendo como locador a sra . Elvira Maria do Valle ricardo, portadora do 
CPF nº 356 .607 .086-68, através do contrato de locação nº 075/2014, 
com valor mensal de r$1 .600,00 (um mil e seiscentos reais) e valor 
global de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) até o findo do exer-
cício 2014 e em conformidade com o art . 24, inciso X da lei 8 .666/93 . 
Muriaé, 06 de maio de 2014 - Aloysio Navarro de Aquino - Prefeito 
Municipal .

3 cm -09 555780 - 1
 Prefeitura Municipal de Muriaépublica adiamento da data de aber-
tura do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública n° 
003/2014 - Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço 
de implantação, exploração e administração de estacionamento rota-
tivo de veículos em áreas, vias e logradouros públicos, bem como a 
implantação e manutenção dos equipamentos de controle e operação no 
município de Muriaé, tipo maior oferta pela outorga e melhor técnica 
da concessão - Data de abertura da sessão de licitação adiada para o dia 
26/05/2014 às 08:00 horas, na Av . Maestro sansão, 236/3º Andar, Ed . 
Centro Administrativo “Pres . Tancredo Neves”, Centro, Muriaé, MG 
- solicitação do edital e informações pelo telefone (32) 3696-3317 ou 
e-mail licitacao@muriae .mg .gov .br .

3 cm -09 556026 - 1
A Prefeitura Municipal de Miradourotorna público Edital de Pre-
gão Presencial 032/2014 – Aquisição de 01 (uma) ambulância . Abertura 
dia 26/05/2014, às 09:00 horas na Praça santa rita, 288 – Miradouro/
MG . Edital disponível na sede da instituição a partir do dia 13/05/2014 . 
Informações (32) 3753-1160 ou e-mail: premir2013@yahoo .com .br .

1 cm -09 555723 - 1
P.M. de São João do Paraíso/MGtorna público Processo licitatório 
n° 046/2014 – P .P n° 034/2014, r .P 029/2014, Para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios pereciveis (carnes e frios) para Diversas secre-
tarias, a realizar no dia 22 .05 .2014 as 09h00min . Informações Fone 
(38) 3832-1135 e site www .sjparaiso .mg .gov .br – Willian Correia silva 
– Pregoeiro
P.M. de São João do Paraíso/MGtorna público Processo licitatório n° 
047/2014 – P .P n° 035/2014, r .P 030/2014, Para fornecimento de Gêne-
ros Alimentícios para Diversas secretarias, a realizar no dia 22 .05 .2014 
as 13h30min . Informações Fone (38) 3832-1135 e site www .sjparaiso .
mg .gov .br – Willian Correia silva – Pregoeiro

3 cm -09 555674 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE LoNTRA-MG, torna publico 
o aviso de retificação do Processo Licitatório nº: 059/2014 – Pregão 
037/2014, onde lê-se Pregão Presencial 037/2014 passa a lê-se Pregão 
Presencial 036/2014 .

1 cm -09 555671 - 1
licitação . Alto rio Doce/MG- Pregão Presencial registro Preços, 
contratação pessoas físicas e/ou jurídicas, transporte Escolar,redes 
Estadual e Municipal . Pc 34 ./14 – Pregão 08/14 r .P .08/14, abertura 
22/05/14 . Doze horas .Edital .www .altoriodoce .mg .gov .br . licitacao-
ard@yahoo .com .br . Informações 032-3345 .1959 . Alto rio Doce,09 
de Maio de 2014 . Adilson Gonçalves de santana - PrEGOEIrO - 
MATrÍCulA: 755

2 cm -09 555756 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PARAoPEBA/MG -Aviso de 
Tomada de Preços nº 010/2014 . A Prefeitura Municipal de Paraopeba/
MG torna público que no dia 26 de maio de 2014, às 14:30h (quatorze 
horas e trinta minutos ), realizará, no Departamento de Compras licita-
ções, Contratos e Convênios, sito na rua Américo Barbosa nº13, Cen-
tro, nesta, licitação na modalidade Tomada de Preços, onde serão rece-
bidos e abertos os envelopes de habilitação e propostas, objetivando 
a Contratação de Fornecedor de sacos de lixo e para Embalagens 
diversas, conforme normas do edital . Poderão participar do certame as 
empresas devidamente cadastradas até às 17 horas do dia 21 de maio de 
2014 . Cópias do edital poderão ser solicitadas através do e-mail editais .
paraopeba@paraopeba .mg .gov .br/comprasdeparaopebamg@yahoo .
com .br . Informações através do telefone:, 031-3714-1442, no horário 
de 13:00 às 17:00 horas . Paraopeba/MG, 25 de abril de 2014 . Claudia 
regina P . Alves/ CPl-Paraopeba/MG .

4 cm -09 555773 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CRuZEIRo DA FoRTALEZA/
MG.EXTrATO DE HOMOlOGAçÃO DE lICITAçÃO . Pelo pre-
sente ato o Município de Cruzeiro da Fortaleza torna pública a HOMO-
lOGAçÃO da licitação na modalidade concorrência pública 4/2013, 
processo administrativo 312/2013, o qual tem por objeto a obra de 
construção de unidade Básica de saúde em módulos pré-fabricados 
autoportantes em sistema light steel Framing, na sede Município, o 
qual teve como vencedora a empresa sTrADA sINAlIZAçõEs E 
CONsTruçõEs lTDA, que apresentou o menor preço no valor de 
r$979 .368,86, homologado em 08/04/2014, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos .

3 cm -09 556073 - 1
o PREFEITo MuNICIPAL DE DATAS, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, torna público a homologação do Con-
curso Público, Edital nº 001/2013, para provimento de cargos vagos no 
Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Datas .

1 cm -09 555835 - 1
o MuNICÍPIo DE SARDoá - MGtorna público para ciência dos 
interessados, que estará realizando o Pregão 015/2014, Objeto: regis-
tro de preço para futura contratação de empresa para locação de 
Horas de Máquinas (retroescavadeira e Pá Carregadeira) para Execu-
ção de Obras de pavimentação e conservação de estradas vicinais do 

Município de sardoá – MG, por hora trabalhada, sendo as despesas 
com combustível, motorista, alimentação e manutenção dos veículos 
por conta dos proprietários dos mesmos, Data: 23/05/2014 Horário: 
09:00 . O Edital poderá ser retirado diretamente no setor de licitações, 
no horário das 08h00min às 16h00min, na rua Padre sady rabelo, 
121, centro, sardoá ou solicitado através do e-mail:licitapmisardoa@
hotmail .com Informações: Tel .: (33) 3296-1116 com Miriane Apare-
cida Pereira da Cruz – Presidente da CPl .
O MuNICÍPIO DE sArDOÁ - MG torna público para ciência dos 
interessados, que estará realizando o Pregão 016/2014, Objeto: registro 
de preço para futura contratação de fornecedor objetivando a aquisição 
de pneus novos e reformados e ainda serviços de alinhamento, balan-
ceamento em cambagem, para suprir as necessidades dos veículos e 
máquinas pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de sardoá – MG, 
Data: 23/05/2014 Horário: 13:00 . O Edital poderá ser retirado direta-
mente no setor de licitações, no horário das 08h00min às 16h00min, 
na rua Padre sady rabelo, 121, centro, sardoá ou solicitado através 
do e-mail:licitapmisardoa@hotmail .com Informações: Tel .: (33) 3296-
1116 com Miriane Aparecida Pereira da Cruz – Presidente da CPl .
O MuNICÍPIO DE sArDOÁ - MG torna público para ciência dos 
interessados, que estará realizando o Pregão 017/2014, Objeto: regis-
tro de preço para futura contratação de fornecedor objetivando o for-
necimento parcelado de medicamentos para suprir as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde do município de sardoá - MG, Data: 
26/05/2014 Horário: 08:00 . O Edital poderá ser retirado diretamente 
no setor de licitações, no horário das 08h00min às 16h00min, na 
rua Padre sady rabelo, 121, centro, sardoá ou solicitado através do 
e-mail:licitapmisardoa@hotmail .com Informações: Tel .: (33) 3296-
1116 com Miriane Aparecida Pereira da Cruz – Presidente da CPl .
O MuNICÍPIO DE sArDOÁ - MG torna público para ciência dos 
interessados, que estará realizando Tomada de Preços 005/2014, 
Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de obras 
de engenharia para executar serviços de pavimentação e reconstrução 
em diversas ruas do município de sardoá a ser custeado com recursos 
oriundos do convênio nº 333/2014, Data: 27/04/2014 Horário: 08:00 . O 
Edital poderá ser retirado diretamente no setor de licitações, no horá-
rio das 08h00min às 16h00min, na rua Padre sady rabelo, 121, centro, 
sardoá ou solicitado através do e-mail:licitapmisardoa@hotmail .com 
Informações: Tel .: (33) 3296-1116 com Miriane Aparecida Pereira da 
Cruz – Presidente da CPl .

10 cm -09 555867 - 1
 Processo licitatório nº 30/2014 – Tomada de Preço nº: 006/2014 – 
O MuNICÍPIO DE JEQuITIBÁ, torna público aos interessados em 
geral que fará realizar licitação Pública, na modalidade de Tomada de 
Preço para “Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação 
asfaltica em PMF de vias públicas, com recursos oriundos Convênio 
nº 0433/2014 – sETOP/MG – sEGOV/MG . Os interessados em par-
ticipar do certamedeverão solicitar o edital por meio eletrônico (lici-
tacao@jequitiba .mg .gov .br) e/ou na Prefeitura, sito à Av . raimundo 
ribeiro da silva, 145 - Centro – Jequitibá /MG, de segunda a sexta-
feira, de 12:00 às 17:00 hs, Os envelopes deverão ser entregues no dia 
02/06/2014(segunda-feira) até às 09:30 horasno local acima definido. – 
lei Federal 8 .666/93 – Helenice Jeber Machado/CPl . 

3 cm -09 555851 - 1
Processo licitatório nº 29/2014 – Tomada de Preço nº: 05/2014 – O 
MuNICÍPIO DE JEQuITIBÁ, torna público aos interessados em geral 
que fará realizar licitação Pública, na modalidade de Tomada de Preço 
para “Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obra 
de saneamento Básico com Implantação de rede Coletora e Estação 
de Tratamento de Esgotos - ETE, na comunidade do Onça – Jequitibá 
/MG – Contrato BDMG / BF 179 .015/14 . Os interessados em parti-
cipar do certame deverão solicitar o edital por meio eletrônico ( lici-
tacao@jequitiba .mg .gov .br ) e/ou na Prefeitura, sito à Av . raimundo 
ribeiro da silva, 145 - Centro – Jequitibá /MG, de segunda a sexta-
feira, de 12:00 às 17:00 hs, Os envelopes deverão ser entregues no dia 
30/05/2014(Sexta-Feira) até às 09:30 horas no local acima definido. – 
lei Federal 8 .666/93 .

3 cm -09 555885 - 1

Editais de Comarcas
COMArCA DE CAPINÓPOlIs - saibam todos quantos o pre-
sente Edital de Declaração de Ausência, ajuizado por Mario Tano e s/
mulher Emiko ueda Tano, que perante a Única Vara da Comarca de 
Capinópolis, tramita a Ação de Declaração de Ausência, Processo n° 
012611001655-0, ajuizada por Mário Tano e s/mulher . Faz saber que 
JuNEO uEDA TANO, portador do rG-M-6 .980 .881-ssPMG, CPF-
827 .970 .486-87, natural de Monte Alegre de Minas-MG, nascido aos 
01/06/1974, filho de Mário Tano e Emiko Ueda Tano, o qual residia 
na Fazenda Nossa senhora da Aparecida, município de Cachoeira 
Dourada-MG, da Comarca de Capinópolis-MG, que por decisão do 
dia 05/12/2011, foi declarada sua ausência e, em consequência, foi 
nomeado como curador provisório o sr . Mário Tano, segundo o art . 
1160 e 1161 do código de Processo Civil, determinando-se a expedição 
dos editais de estilo, pelo prazo de 01 ano, com intervalo de 02 em 02 
meses, em virtude do que, expediu-se o presente . Para conhecimento 
de todos os interessados e não possam alegar ignorância do mesmo, 
publica-se o presente . Capinópolis-MG, aos 10 de abril de 2013 . Eu, (a) 
Jairo Giroto Parreira, Escrivão Judicial, que subscrevo . Vanessa Gui-
marães da Costa Vedovotto, Juíza de Direito . (a) Vanessa Guimarães C . 
Vedovotto - Juíza de Direito - Comarca de Capinópolis .

5 cm -09 555553 - 1

VArA DE rEGIsTrOs PÚBlICOs- COMArCADE BElO HOrI-
ZONTE- Processo nº024 .11 .021 .833-6, Ação: usucapião, requerida 
por:Fábio Martins dos santos e outros em face deEspólio de Caetano 
Pirri . Edital de Citação - Prazode 30 dias . A Dra . Paula Murça Machado 
rochaMoura, MM . Juíza de Direito, em pleno exercício docargo na 
forma da lei etc . FAZ sABEr a todosquantos o presente edital virem ou 
deleconhecimento tiverem que, tramita perante esta Varaa ação mencio-
nada, cuja pretensão se refere aousucapião referente ao imóvel cons-
tituído pelo lote nº 25, daquadra 41, do Bairro Milionários em Belo-
Horizonte/MG . Expediu-se o presente para citar orequerido Caetano 
Pirri, bem como os réus, osausentes, terceiros interessados e cônjuges, 
secasados forem, ou seus herdeiros ou sucessores,incertos e desconhe-
cidos para todos os termos e atosda ação proposta, ciente de que caso 
não contestadano prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir dofinal 
do prazo deste edital, presumir-se-ão aceitoscomo verdadeiros os fatos 
articulados pelos autores,nos termos do Art . 285 e 319 do CPC . Pelo 
que seexpediu o presente edital que será publicado eafixado em local de 
costume . Belo Horizonte, 09 deabril de 2014 . Ana Cláudia rodrigues 
deVasconcellos Fortes . A Escrivã, Por ordem da MM .Juíza de Direito .

4 cm -08 554988 - 1

ordem dos Advogados 
do Brasil

EDITAl DE CONVOCAçÃO 

A OAB/MG convoca os advogados: VIVIANE TOlEDO MOrEIrA - 
OAB/MG 76774; ANA luIZA AMOrIM lArA OAB/MG - 116133, 
FErNANDO COsTA OlIVEIrA MAGAlHÃEs - OAB/MG 83205; 
GErAlDO AlVEs DA sIlVA - OAB/MG 95962; ANA lIVIA TEI-
XEIrA MOrEIrA – OAB/MG 96142; JOsÉ rOGÉrIO FErrEIrA 
MArQuEs – OAB/MG 56833; GIlBErTO DAMIÃO MOrEIrA – 
OAB/MG 65680; DJAlMA AlVEs DE MATOs JÚNIOr – OAB/MG 
50183 para comparecerem na sede da 83ª subseção da OAB/MG/Con-
tagem, situada na rua Edmir leão, 454 - sede - Contagem/MG - CEP: 
32 .041-280, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publica-
ção deste edital, para tratarem de assuntos de seus interesses .

 Contagem, 09 de maio de 2014 .

JOABE GErAlDO PErEIrA DOs sANTOs
PrEsIDENTE

83ª subseção - OAB/Contagem
4 cm -09 555788 - 1


