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13, inc . III, parágrafo 3º da lei nº . 8 .666/93, observando-se o procedi-
mento licitatório e o disposto no art . 26, da lei de licitações” . Data: 
08/11/2013 . Vigência: 31/12/2013 .

 PrEFEITura MuNICIPal DE MoNTE sIÃo - MG . Processo PrC 
nº. 276/13 - INEX nº. 013/2013 – Contratante: PREFEITURA DO 
MuNICÍPIo DE MoNTE sIÃo . Contratada: MarIo J b PErsoNa . 
- Objeto: Contratação da empresa especializada em Assessoria para 
ministrar Palestra motivacional aos servidores públicos da Diretoria de 
Educação e Esportes da Prefeitura do Município de Monte sião - MG . – 
Valor: r$ 12 .500,00 - Dotação orçamentária: 0206021212200182017-
339039 – Ficha: 273. - Despacho: “...ratifico o presente procedimento, 
autorizo a contratação como inexigibilidade de licitação, moldes do art. 
25, inc . II, parágrafo 1°, c/c art . 13, inc . III, parágrafo 3º da lei nº . 
8 .666/93, observando-se o procedimento licitatório e o disposto no art . 
26, da lei de licitações” . Data: 08/11/2013 . Vigência: 31/12/2013 .

 PrEFEITura MuNICIPal DE MoNTE sIÃo - MG . Processo PrC 
nº. 275/13 - INEX nº. 014/2013 – Contratante: PREFEITURA DO 
MuNICÍPIo DE MoNTE sIÃo . Contratada: DalMIr saNTaNNa 
TREINAMENTOS LTDA. EPP. - Objeto: Contratação da empresa 
especializada em Assessoria para ministrar Palestra motivacional aos 
servidores públicos da Diretoria de Educação e Esportes da Prefeitura 
do Município de Monte sião - MG . – Valor: r$ 8 .300,00 - Dotação 
orçamentária: 0206021212200182017-339039 – Ficha: 273 . - Despa-
cho: “...ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como 
inexigibilidade de licitação, moldes do art . 25, inc . II, parágrafo 1°, c/c 
art . 13, inc . III, parágrafo 3º da lei nº . 8 .666/93, observando-se o proce-
dimento licitatório e o disposto no art . 26, da lei de licitações” . Data: 
08/11/2013 . Vigência: 31/12/2013 .

 PrEFEITura MuNICIPal DE MoNTE sIÃo - MG . Processo PrC 
nº. 274/13 - INEX nº. 015/2013 – Contratante: PREFEITURA DO 
MuNICÍPIo DE MoNTE sIÃo . Contratada: DEsPErTarE TrEI-
NAMENTOS EMPRESARIAIS E CULTURAIS LTDA. ME. - Objeto: 
Contratação da empresa especializada em Assessoria para ministrar 
Palestra motivacional aos servidores públicos da Diretoria de Educação 
e Esportes da Prefeitura do Município de Monte sião - MG . – Valor: r$ 
13,900,00 - Dotação orçamentária: 0206021212200182017-339039 – 
Ficha: 273. - Despacho: “...ratifico o presente procedimento, autorizo a 
contratação como inexigibilidade de licitação, moldes do art . 25, inc . 
II, parágrafo 1°, c/c art . 13, inc . III, parágrafo 3º da lei nº . 8 .666/93, 
observando-se o procedimento licitatório e o disposto no art . 26, da lei 
de licitações” . Data: 08/11/2013 . Vigência: 31/12/2013 .

 PrEFEITura MuNICIPal DE MoNTE sIÃo - MG . Processo PrC 
nº. 281/13 - INEX nº. 016/2013 – Contratante: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. Contratado: ALEXANDRE TADEU 
DAMIANI. - Objeto: Contratação de Palestra motivacional aos servi-
dores públicos da Diretoria de Educação e Esportes da Prefeitura do 
Município de Monte sião - MG . – Valor: r$ 9 .500,00 - Dotação orça-
mentária: 0206021212200182170-339036 – Ficha: 272 . - Despacho: 
“...ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como inexi-
gibilidade de licitação, moldes do art . 25, inc . II, parágrafo 1°, c/c art . 
13, inc . III, parágrafo 3º da lei nº . 8 .666/93, observando-se o procedi-
mento licitatório e o disposto no art . 26, da lei de licitações” . Data: 
18/11/2013 . Vigência: 31/12/2013 .

 PrEFEITura MuNICIPal DE MoNTE sIÃo - MG . Processo 
PRC nº. 280/13 - INEX nº. 017/2013 – Contratante: PREFEITURA 
Do MuNICÍPIo DE MoNTE sIÃo . Contratado: MÁrIo roGÉ-
RIO GOSSLER. - Objeto: Contratação de Palestra motivacional aos 
servidores públicos da Diretoria de Educação e Esportes da Prefeitura 
do Município de Monte sião - MG . – Valor: r$ 13 .370,00 - Dotação 
orçamentária: 0206021212200182170-339036 – Ficha: 272 . - Despa-
cho: “...ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como 
inexigibilidade de licitação, moldes do art . 25, inc . II, parágrafo 1°, 
c/c art . 13, inc . III, parágrafo 3º da lei nº . 8 .666/93, observando-se o 
procedimento licitatório e o disposto no art . 26, da lei de licitações” . 
Data: 08/11/2013 . Vigência: 31/12/2013 . – JoÃo Paulo rIbEIro 
– Prefeito Municipal . 
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sIDENTE Da CPl
AVISO DE LICITAÇÃO – O Município de Nanuque/MG comunica 
que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2013, Modalidade 
ToMaDa DE PrEços Nº . 004/2013, tipo MENor PrEço Glo-
BAL cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
CoNsTruçÃo DE uNIDaDE bÁsICa DE saÚDE – ProJETo 
PADRONIZADO PADRÃO 1, NO DISTRITO DE VILA GABRIEL 
Passos – MuNICÍPIo DE NaNuQuE/MG, CoNForME PorTa-
rIa Nº 340/2013, DE 04 DE Março DE 2013 Do MINIsTÉrIo 
DA SAÚDE – NO VALOR DE R$ 419.913,05 (QUATROCENTOS 
E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINCO 
CENTAVOS) . A Abertura será dia 28/11/2013 às 09h00min, na Sala 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG. As informa-
ções e aquisição do Edital correspondente poderão ser obtidas no Setor 
de Licitações da Prefeitura M. de Nanuque/MG, situada na Avenida 
Geraldo Romano, nº 135, Centro – Nanuque/MG - CEP: 39.860-000, 
das 8:00 às 14:00 horas ou no endereço eletrônico: www.nanuque.
mg .gov .br  .
Município de Nanuque/MG, 11 de novembro de 2013.
MarIa JosÉ MoNTEIro baTIsTa
PrEsIDENTE Da CPl

AVISO DE LICITAÇÃO – O Município de Nanuque/MG comunica 
que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 117/2013, Modalidade 
ToMaDa DE PrEços Nº . 005/2013, tipo MENor PrEço Glo-
BAL cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
Para CoNsTruçÃo DE uNIDaDE bÁsICa DE saÚDE, Pro-
JETO PADRONIZADO PADRÃO 1, NO BAIRRO VILA ESPE-
raNça, CoNForME PorTarIa Nº 340 DE 04 DE Março DE 
2013 Do MINIsTÉrIo DE saÚDE – No Valor DE r$ 419 .913,05 
(QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE 
REAIS E CINCO CENTAVOS) . A Abertura será dia 28/11/2013 às 
10h30min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/
MG. As informações e aquisição do Edital correspondente poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura M. de Nanuque/MG, 
situada na Avenida Geraldo Romano, nº 135, Centro – Nanuque/MG - 
CEP: 39 .860-000, das 8:00 às 14:00 horas ou no endereço eletrônico: 
www.nanuque.mg.gov.br .
Município de Nanuque/MG, 11 de novembro de 2013.
MarIa JosÉ MoNTEIro baTIsTa
PrEsIDENTE Da CPl

AVISO DE LICITAÇÃO – O Município de Nanuque/MG comunica 
que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2013, Modalidade 
ToMaDa DE PrEços Nº . 006/2013, tipo MENor PrEço Glo-
BAL cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
Para CoNsTruçÃo DE uNIDaDE bÁsICa DE saÚDE, Pro-
JETO PADRONIZADO PADRÃO 1, NO BAIRRO LATICÍNIOS, 
CoNForME PorTarIa Nº 340 DE 04 DE Março DE 2013 Do 
MINISTÉRIO DE SAÚDE – NO VALOR DE R$ 419.913,05 (QUA-
TROCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE 
REAIS E CINCO CENTAVOS) . A Abertura será dia 28/11/2013 às 
13h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/
MG. As informações e aquisição do Edital correspondente poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura M. de Nanuque/MG, 
situada na Avenida Geraldo Romano, nº 135, Centro – Nanuque/MG - 
CEP: 39 .860-000, das 8:00 às 14:00 horas ou no endereço eletrônico: 
www.nanuque.mg.gov.br .
Município de Nanuque/MG, 11 de novembro de 2013.
MarIa JosÉ MoNTEIro baTIsTa
PrEsIDENTE Da CPl

AVISO DE LICITAÇÃO – O Município de Nanuque/MG comunica 
que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 119/2013, Modalidade 
ToMaDa DE PrEços Nº . 007/2013, tipo MENor PrEço Glo-
BAL cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
Para CoNsTruçÃo DE uNIDaDE bÁsICa DE saÚDE, Pro-
JETO PADRONIZADO PADRÃO 1, NO BAIRRO LATICÍNIOS, 
CoNForME PorTarIa Nº 340 DE 04 DE Março DE 2013 Do 
MINISTÉRIO DE SAÚDE – NO VALOR DE R$ 419.913,05 (QUA-
TROCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE 
REAIS E CINCO CENTAVOS) . A Abertura será dia 28/11/2013 às 
13h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/
MG. As informações e aquisição do Edital correspondente poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura M. de Nanuque/MG, 
situada na Avenida Geraldo Romano, nº 135, Centro – Nanuque/MG - 
CEP: 39 .860-000, das 8:00 às 14:00 horas ou no endereço eletrônico: 
www.nanuque.mg.gov.br .
Município de Nanuque/MG, 11 de novembro de 2013.
MarIa JosÉ MoNTEIro baTIsTa
PrEsIDENTE Da CPl

AVISO DE LICITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Nanuque/MG 
comunica que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 121/2013, Moda-
lidade PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 059/2013, tipo MENor PrEço 
GLOBAL, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO PARA 
aTENDEr Às NECEssIDaDEs Da sECrETarIa MuNICIPal 
DE assIsTÊNCIa soCIal – Cras/PaIF  . a abertura será dia 
25/11/2013 às 09h30min, na sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Nanuque/MG. As informações e aquisição do Edital correspondente 
poderão ser obtidas no setor de licitações da Prefeitura M . de Nanu-
que/MG, situada na Av. Geraldo Romano, 135, Centro – Nanuque/MG 
– CEP: 39 .860-000, das 08h00min às 14h00min ou no endereço eletrô-
nico: www.nanuque.mg.gov.br . Município de Nanuque/MG, em 11 de 
novembro de 2013 .
Mª JosÉ MoNTEIro baTIsTa
PrEGoEIra

raTIFICaçÃo Do aTo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nos termos do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93, que dispensou licitação para abertura de Processo Admi-
nistrativo n° . 120/2013, Dispensa nº . 037/2013 com fundamento no 
art . 24, inciso IV da lei 8 .666/93, a favor da Empresa Transportadora 
Caraça ltda - ME, situada à rua Dr . brito, nº . 234 a, Centro, Viçosa/
MG, CEP 36570-000, representada neste ato pelo senhor ricardo Tor-
res santana, portador do CPF nº . 004 .577 .686-57, rG nº . 7 .788 .937 
SSP/MG, sendo o valor global de R$ 1.023.000,00 (hum milhão e vinte 
e três mil reais) para prestação de serviços de limpeza pública na sede 
do Município de Nanuque/MG, uma vez que o processo se encontra 
devidamente instruído .
Município de Nanuque, 11 de Novembro de 2013.
RAMON FERRAZ MIRANDA
Prefeito Municipal

25 cm -11 486425 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA PoNTE-MG .
 lICITaçÃo N º 096/2013 Pregão Presencial 069/2013

 aVIso .
 O Pregoeiro Oficial do município de Nova Ponte, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial N º 069/2013, do tipo Menor Preço, Contratação de 
empresa do ramo para fornecimento de gás liquefeito de petroleo, sendo 
que a abertura dos trabalhos da Comissão Julgadora, com recebimento 
das propostas, dar-se-á no dia 25/11/2013 às 09 horas, na divisão de 
compras da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. O edi-
tal com todas as disposições pertinentes encontra-se a disposição dos 
interessados na divisão de compras da secretaria Municipal de admi-
nistração e Fazenda. Prefeitura Municipal de Nova Ponte – MG 11 de 
Novembro de 2013 . allan Johny barsanulfo Valdo . Pregoeiro .

3 cm -11 486235 - 1
o MuNICÍPIo DE NoVa sErraNa-MG, torna público a homo-
logação do processo licitatório nº 0201/2013, pregão presencial nº 
094/2013 - Objeto – Registro de Preços para futura e eventual contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessó-
rios genuínos da marca do veículo ou originais de fábrica, empresa 
MaTEus PErEIra DE FarIa foi vencedora do lote 01 no valor total 
de r$485,00 ,do lote 02 no valor total de r$545,00 e do lote 03 no valor 
total de r$740,00 . Nova serrana, 12 de novembro de 2013 . adriana 
Martins Nogueira lima – pregoeira . 

3 cm -11 486285 - 1
 o MuNICÍPIo DE NoVa sErraNa-MG, torna público a suspen-
são do processo licitatório nº 0211/2013, pregão presencial nº 097/2013 
– Objeto: contratação de empresa ou instituição brasileira pública e/
ou privada, com comprovada experiência e capacidade em execução 
de projeto social para execução do projeto de trabalho técnico social 
– Motivo: Substituição do Projeto de Trabalho Técnico Social e memó-
ria de cálculo a pedido da secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. Motivo: Adequação do termo de referência a pedido da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento social . Mais informações www .
novaserrana .mg .gov .br . Nova serrana, 11 de novembro de 2013 . 
adriana Martins Nogueira lima - Pregoeira

3 cm -11 486350 - 1
 o MuNICÍPIo DE NoVa sErraNa-MG, torna público a nova data 
de abertura do processo licitatório nº 0211/2013, pregão presencial nº 
097/2013 – Objeto: contratação de empresa ou instituição brasileira 
pública e/ou privada, com comprovada experiência e capacidade em 
execução de projeto social para execução do projeto de trabalho téc-
nico social – Motivo: Adequação do Termo de referência a pedido da 
secretaria Municipal de Desenvolvimento social . Entrega dos Enve-
lopes – dia – 27 de novembro de 2013 às 13 horas . Mais informações 
pelo telefone 37– 3226 .9011 . Edital site www .novaserrana .mg .gov .br . 
Nova serrana, 12 de novembro de 2013 . adriana Martins Nogueira 
lima - Pregoeira

3 cm -11 486374 - 1
o MuNICÍPIo DE NoVa sErraNa-MG, torna público a abertura 
do processo licitatório nº 225/2013, pregão presencial nº 106/2013 - 
Objeto - aquisição de material didático pedagógico para uso nas ati-
vidades do cras, creas e serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos para atender as necessidades da secretaria municipal de desen-
volvimento social do Município de Nova serrana-MG . ENTrEGa 
Dos ENVEloPEs – dia 26 .11 .2013 às 12:30 horas . Mais informações 
pelo telefone 37 – 3226 .90 .11 . Edital site www .novaserrana .mg .gov .br . 
Nova Serrana, 11 de Novembro de 2013.Luiza Carla Silveira Cabral 
– pregoeira .

3 cm -11 486355 - 1
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público que fará realizar a 
licitação do Pregão Presencial (SRP) nº. 131/2013 - Aquisição de ali-
mentação enteral/oral, leite, suprimentos e fibras destinados aos usuá-
rios do sistema Único de saúde . abertura da sessão às 09:00 horas do 
dia 29 de novembro de 2013 . Edital no site www .ouropreto .mg .gov .br . 
Maiores informações: (31) 3559-3301. Luciene F. Souza – Pregoeira.
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público o resultado de habi-
litação e proposta de preços do PP (SRP) nº. 075/2013 – Aquisição de 
materiais de escritório. Após análise o pregoeiro julga habilitada e ven-
cedora do certame a empresa: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA 
que ofertou para o valor global de R$ 141.397,75 (cento e quarenta e 
um mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos). O 
MUNICÍPIO DE OURO PRETO adjudica e homologa em o presente 
objeto. Luciene F. Souza – Pregoeira.
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna pública rETIFICaçÃo do 
Pregão Presencial nº. 112/2013, objeto: Aquisição de mobiliário, para 
composição de área cedida à receita Municipal; onde se lê: ”Fábio 
Rodrigues Braga – Pregoeiro.”, leia-se “Luciene F. de Souza - Prego-
eira.”. Demais condições e especificações contidas na publicação do 
resultado - PP nº .112/2013 permanecem inalteradas . luciene F . de 
Souza - Pregoeira.
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público o resultado de habi-
litação e proposta de preços do Pregão Presencial para registro de Pre-
ços nº. 100/2013, objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADA 
A COMPOR A FROTA MUNICIPAL. Após análise, a pregoeira julga 
habilitadas e vencedoras do certame as empresas: MoTorsETE VEÍ-
CULOS E PEÇAS LTDA, que ofertou o valor unitário de R$ 65.000,00 
para o item XII e VOLkSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, que ofertou o valor unitário de 
R$ 26.400,00 para o Item IV. O MUNICÍPIO DE OURO PRETO adju-
dica e homologa o presente objeto. Luciene F. de Souza – Pregoeira.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público que se encontra sus-
penso o Pregão Presencial srP 120/2013 – registro de Preços para 
locação de veículos leves, médios, pesados e equipamentos, com e sem 
condutor, com fornecimento de combustível, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, inclusive, con-
tra terceiros e rastreador veicular e gerenciamento de frota 24 horas por 
sistema informatizado, para atendimento das necessidades do Municí-
pio de Ouro Preto – MG, para readequação do edital em virtude do 
julgamento procedente de impugnação interposta. Elis Regina Silva 
Profeta - Pregoeira .
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público que fará realizar a 
licitação do Pregão Presencial (SRP) nº. 140/2013 - aquisição de com-
bustíveis destinados a abastecer a frota própria de veículos do Muni-
cípio de ouro Preto . abertura da sessão às 09:00 horas do dia 26 de 
novembro de 2013 . Edital no site www .ouropreto .mg .gov .br . Maiores 
informações: (31) 3559-3301. Luciene F. Souza – Pregoeira.
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público Pregão Presencial 
nº . 141/2013 – iluminação natalina na cidade de ouro Preto . Início da 
sessão será no dia 27/11/2013 às 11:00 horas . Edital no site www .ouro-
preto.mg.gov.br, link licitações. Informações: (31) 3559-3301. Luciene 
Ferreira de Souza – Pregoeira.
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público o processo de Inexi-
gibilidade de licitação nº . 155/2013, artigo 25, inciso III, homologado 

em 24 de outubro, que tem por objeto a contratação de 01 show artístico 
de augusto rennó e sexteto Plataforma C, mediante sua representante 
exclusiva a empresa Wallace Campos Paiva, visando atender a progra-
mação de eventos do município de ouro Preto e distritos, no valor de 
r$ 4 .000,00 . superintendência de Compras .
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público o processo de Ine-
xigibilidade de licitação nº . 160/2013, art . 25, inciso III, homologado 
em 18 de outubro, que tem por objeto a contratação de 04 apresentações 
artísticas da banda Nosso stylo, mediante sua representante exclusiva 
a empresa simone aparecida Estevão, visando atender a demanda de 
eventos do município de ouro Preto e distritos, no valor total de r$ 
12 .000,00 . superintendência de Compras .
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público o processo de Ine-
xigibilidade de licitação nº . 162/2013, art . 25, inciso III, homologado 
em 11 de outubro, que tem por objeto a contratação de 02 apresentações 
artísticas sendo uma da dupla ronaldo e rafael e outra da dupla Denis e 
renan, mediante sua representante exclusiva a empresa Tornado Even-
tos e Entretenimentos ltda, no valor total de r$ 15 .500,00 . superin-
tendência de Compras .
o MuNICÍPIo DE ouro PrETo torna público o processo de Dis-
pensa de Licitação nº. 39/2013, Art. 24, inciso X, que tem por objeto 
a locação de imóvel na rua João Vinte e Três, nº 80, bairro são Cris-
tóvão, ouro Preto-MG, de propriedade da sra roseni Gomes da silva, 
durante o período de 12 meses, no valor total de r$ 19 .500,00 . supe-
rintendência de Compras .

17 cm -11 486501 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PARAcATu– secretaria Muni-
cipal de saúde . aVIso DE lICITaçÃo . PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 244/2013 . Processo de compra nº10 . 495/2013 . Tipo Menor Preço . 
OBJETO: Prestação de Serviços de coleta e destino final de resíduos 
sólidos e líquidos. Local da realização da Sessão Pública do Pregão: 
Prefeitura Municipal de Paracatu, sediada à av . olegário Maciel, 166 – 
Centro . Dia 22/11/2013, às 09 h . EDITal na íntegra: à disposição dos 
interessados no Departamento de licitações, situado na avenida ole-
gário Maciel, 166 – Centro e no site da Prefeitura www .paracatumg .
com .br Paracatu, 11 de novembro de 2013 . ElaINE MENDEs Dos 
saNTos . Pregoeira .

3 cm -11 486137 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSoS – aVIso DE lICITa-
çÃo - ToMaDa DE PrEços Nº . 013/2013 . ProMoTor: PrE-
FEITura MuNICIPal DE Passos . o Município de Passos, atra-
vés da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
torna público que será realizada licitação para a contratação de empresa 
especializada para realização de decoração natalina com fornecimento 
de materiais. A licitação será realizada na modalidade Tomada de 
Preços, regime de execução indireta, tipo Menor Preço Global, aten-
dendo em todos os seus atos ao disposto na lei nº 8666/93 e demais 
alterações, aplicando-se subsidiariamente a lei Complementar nº . 
123/2006 . o recebimento e a abertura dos envelopes serão às 15:30 
horas do dia28/11/2013. O Edital poderá ser adquirido no site www.
passos .mg .gov .br - Passos/MG, 11 de novembro de 2013 . Pilar apare-
cida lemos Faria – secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer.

4 cm -11 486432 - 1
a Prefeitura Municipal de Peçanha/MG, através do pregoeiro, desig-
nado pela Portaria nº 2 .717/2013, torna público a abertura do Processo 
nº 0109/2013, Pregão Presencial nº 051/2013,sistema registro de Pre-
ços nº 007/2013, menor preço por item, objeto: fornecimento de mate-
rial com prestação de serviços de serralheria .abertura dos envelopes 
dia 26/11/2013,às 16:00 horas . Edital disponível no site:www .pecanha .
mg .gov .br,informações:33-3411-2572 .João Vanderlei Perpétuo .Prego-
eiro .Peçanha/MG, 11 de novembro de 2013 .

2 cm -11 486420 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PEdRA AZul/MG- aPlICa-
çÃo DE PENalIDaDE - PrEGÃo 026/2013-Objeto: Aquisição 
de equipamentos de informática. Devido ao não cumprimento con-
tratual fica a empresa Bela Vista Supermercado do Vale Ltda, CNPJ: 
02 .798 .920/0001-22, Inscrição Estadual: 414 .988 .981 .00-74, impedida 
de licitar com a administração pelo período de 02 (dois) anos contados 
a partir desta publicação e a imediata rescisão do contrato de forneci-
mento nº 128/2013. Pedra Azul/MG, 05/11/2013.

2 cm -11 486440 - 1
EXTRATO DE CONTRATO No:080/2013 –Município de Pingo 
D’Água X a empresa Sistema de Alimentação Ferreira - ME, no valor 
de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). OBJETO: Fornecimento de 
refeições Prontas para servidores a serviço do município no Vale do 
aço . VIGÊNCIa: 18/10/2013 a 31/12/2013 .

EXTRATO DE CONTRATO No:081/2013 –Município de Pingo 
D’Água X empresa Luiz Carlos Amato - ME, no valor de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). OBJETO: locação de um veículo automotor 
tipo ônibus para a prestação de serviços de transporte de passageiros em 
atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Pingo D’Água . 
VIGÊNCIa: 18/10/2013 a 31/12/2013 . 

3 cm -11 486353 - 1
 aVIso DE lICITaçÃo- a Prefeitura Municipal de Pompéu torna 
público que fará realizar-se Processo Licitatório nº 131/2013, PREGÃO 
PRESENCIAL 085/2013. Objeto: Registro de Preços para compra de 
máquinas e equipamentos para oficina. Tipo: “MENOR PREÇO”; Cri-
tério de Julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”; Data da Abertura: 
27/11/2013 às 09:00h. Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 
209 . o edital poderá ser obtido na Praça Governador Valadares, 12, 
Centro, Pompéu/MG, de 11:30 às 17:30hs, ou pelo e-mail: licitacao-
pompeu@gmail .com .

2 cm -11 486349 - 1
PREFEITuRA dE PouSo AlEGRE/MG- PrEGÃo PrEsEN-
CIAL Nº 117/13 - Objeto: “Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços contínuos de gestão de trânsito contemplando a 
disponibilização de software, equipamentos, materiais e mão de obra 
para a operação de estacionamento rotativo remunerado de veículos 
(zona azul) em vias públicas no Município de Pouso Alegre/MG”. A 
sessão pública será realizada no dia 25 de novembro de 2013 às 14h, 
na Sala de Licitações, situada na Rua dos Carijós, nº 45, Centro. O 
edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no 
período das 12h às 18h, mediante a apresentação de um CDroM ou 
PEN-DrIVE ou pelo site www .pousoalegre .mg .gov .br, para cópia do 
arquivo. Informações: tel. (35) 3449-4023. Wagner do Couto – Diretor 
do Dep . de Compras e licitações .

3 cm -11 486270 - 1
Prefeitura Municipal de Pouso Alto/MG: Edital de ToMaDa DE 
PREÇOS – Processo nº 0118/2013 – TP nº 0002/2013 – Objeto: Pres-
tação de serviços em fundação e construção de UBS (Unidade Básica 
de Saúde) no Distrito de Santana do Capivari. Os interessados deverão 
comparecer para a Visita Técnica nos dias 27/11 e 28/11/2013 às 09:00 
h e as 13:00 h na sede da Prefeitura Municipal . Entrega dos envelopes 
e abertura da documentação: 06/12/2013 às 13:00 h . Dotações do orça-
mento vigente . Edital e informações complementares na sede da Pre-
feitura, de 12 às 17 horas . Prefeitura Municipal de Pouso alto, 11 de 
Novembro de 2013 – Janaína soares Fonseca – Presidente da CPl  .

3 cm -11 486280 - 1
 o MuNICÍPIo DE PraTÁPolIs/MG torna público para conheci-
mento dos interessados que às 13h00min do dia 12 de dezembro de 
2013, estará recebendo as propostas e documentações para o Pro-
cesso licitatório nº . 366/2013 na modalidade de Tomada de Preço nº . 
002/2013, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CoNsTruçÃo DE uNIDaDE bÁsICa DE saÚDE, ProJETo 
PADRONIZADO, PADRÃO 1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE. O Edital 
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal 
de Pratápolis/MG, ou poderá ser solicitado através do e-mail samara-
bordignao@ymail .com . samara reis bordignão - Presidente Comissão 
de licitação .

3 cm -11 486492 - 1
 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 367/2013 - 

Processo licitatório nº 062/2013
o Município de Pratápolis, através da Comissão de licitação, comu-
nica que realizará uma licitação, na modalidade PREGÃO com base na 
Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações), e suas alterações e Lei nº 
10.520/02. Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar fre-
tado, para o exercício letivo de 2014, período de 200 dias no municí-
pio de Pratápolis . Entrega dos Envelopes de Documentação e Proposta: 
será no dia 17/12/2013 às 09h00min no setor de licitação .
Critérios para julgamento das propostas: o menor preço por linha. O 
Edital completo está disponível no setor de licitação, os interessados 
deverão solicitar através de requerimento para adquiri-lo. Samara Reis 
bordignão - Presidente da Comissão de licitação . 

3 cm -11 486495 - 1

 o MuNICÍPIo DE PraTÁPolIs/MG torna público para conheci-
mento dos interessados que às 13h00min do dia 12 de dezembro de 
2013, estará recebendo as propostas e documentações para o Pro-
cesso licitatório nº . 366/2013 na modalidade de Tomada de Preço nº . 
002/2013, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CoNsTruçÃo DE uNIDaDE bÁsICa DE saÚDE, ProJETo 
PADRONIZADO, PADRÃO 1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE. O Edital 
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal 
de Pratápolis/MG, ou poderá ser solicitado através do e-mail samara-
bordignao@ymail .com . samara reis bordignão - Presidente Comissão 
de licitação . 

3 cm -11 486490 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIAcHINHo/MG, nos ter-
mos da lei Federal 8 .666/93, HoMoloGa a Tomada de Preços n° 
007/2013. Adjudicando a empresa: Monaliza Caroline de Almeida San-
tos & CIa lTDa- ME- CNPJ nº 17 .713 .612/0001-24-Valor Global r$ 
30 .000,00 . Prefeitura Municipal de riachinho/MG 11 de novembro de 
2013 (a) Valmir Gontijo Ferreira- Prefeito Municipal.

2 cm -11 486341 - 1
o Município de Ribeirão das Nevestorna público que se encontra 
disponível no setor de Licitação localizado no endereço: Rua Ari Tei-
xeira da Costa Nº 1 .100 bairro savassi ribeirão das Neves, ou através 
do e-mail: licitacao@pmrneves .com .br o edital do Pregão: 051/2013, 
registro de preço de Polpa de Frutas . a data para entrega dos enve-
lopes e realização da Sessão será dia 28/11/2013 às 09:00 horas e o 
edital do Pregão: 056/2013, Contratação de empresa especializada em 
seguros de veículos. A data para entrega dos envelopes e realização 
da sessão será dia 29/11/2013 às 09:00 horas . anna Carolina Falcão/
Presidente da CPl .

3 cm -11 486433 - 1
P .M . sabarÁ–aVIso DE lICITaçÃo – PrEGÃo Para rEGIs-
Tro DE PrEços Nº 086/13 - a secretaria Municipal de administra-
ção torna público que fará realizar no dia 25/11/2013 às 14h00, Pregão 
para Registro de Preços nº 086/13, cujo objeto é a promover Registro 
de Preço, consignado em Ata, para aquisição de concreto usinado de 
concreto em V, por preço unitário, para atender demanda do Município 
de Sabará, conforme definido neste Edital e seus Anexos.O edital estará 
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Sabará, www.sabara.
mg.gov.br, gratuitamente, e no protocolo localizado na sede da Prefei-
tura das 08h00 às 17h00, mediante o pagamento do custo de cópias 
reproduzidas no valor de R$5,06. Sabará, 11 de novembro de 2.013. (a) 
ana da Piedade Mendes -secretária Municipal de administração .

3 cm -11 486143 - 1
P .M . sabarÁ–aVIso DE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 087/13 - A Secretaria Municipal de Administração torna público que 
fará realizar no dia 25/11/2013 às 15h00, Pregão Presencial nº 087/13, 
cujo objeto é a aquisição de tintas viárias para realização de sinalização 
de trânsito (pintura de vias), em atendimento à Secretaria Municipal 
de Defesa Social, conforme quantidades e especificações contidas no 
Anexo I deste Edital.O edital estará disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de sabará, www .sabara .mg .gov .br, gratuitamente, e no pro-
tocolo localizado na sede da Prefeitura das 08h00 às 17h00, mediante o 
pagamento do custo de cópias reproduzidas no valor de R$3,30. AVISO 
DE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 088/13 - a secreta-
ria Municipal de Administração torna público que fará realizar no dia 
26/11/2013 às 14h00, Pregão Presencial nº 088/13, cujo objeto a aqui-
sição de impressos gráficos em atendimento às Secretarias Municipais 
de Fazenda, Administração e Obras, conforme quantidades e especifi-
cações contidas no Anexo I deste Edital.O edital estará disponibilizado 
no site da Prefeitura Municipal de sabará, www .sabara .mg .gov .br, gra-
tuitamente, e no protocolo localizado na sede da Prefeitura das 08h00 
às 17h00, mediante o pagamento do custo de cópias reproduzidas no 
valor de R$2,50. Sabará, 11 de novembro de 2.013. (a) Ana da Piedade 
Mendes -secretária Municipal de administração .

5 cm -11 486213 - 1
P .M . SAbARá– HoMoloGaçÃo – ProCEsso sElETIVo 
PÚblICo, EDITal Nº 001/2013 . o PrEFEITo MuNICIPal DE 
sabarÁ – MG, no uso de suas atribuições, HoMoloGa o resul-
tado final do Processo Seletivo Público promovido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SABARÁ e organizado pela empresa SEAP CON-
sulTorIa & CoNCursos PÚblICos, através do Decreto nº 
604/2013 de 11 de novembro de 2013, nos termos do Edital nº 001/2013 
publicado no site www.seapconcursos.com.br, para que produza os seus 
efeitos legais. Sabará, 11 de novembro de 2013. (a) Diógenes Gonçal-
ves Fantini – Prefeito Municipal de sabará .

3 cm -11 486438 - 1
Prefeitura Municipal de Santa cruz de Minas – aviso de licitação 
- Processo Licitatório n° 040/2013 – Pregão Presencial (Registro de 
Preços) n° 029/2013 – Objeto: - Aquisição de um veículo zero km ano\
modelo 2013/2014 . abertura: Dia 27/11/2013 – Credenciamento: 08:45 
h; abertura dos envelopes: 09:00 h . Edital no site www .amver .org .br . 
Santa Cruz de Minas, 11/11/2013 – Fabrício L. Almeida. PCPL.

2 cm -11 486306 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA- DECIsÃo Do 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO - Decisão de 08 de novembro de 
2013 - PorTarIa 17260/2013 – rEsCIsÃo CoNTraTual – M&a 
CoNsTruTora lTDa . rescisão do Contrato 0115/2012, originado 
da Tomada de Preço 009/2012, em razão de descumprimento por parte 
da contratada, que paralisou a obra sem justificativas plausíveis.
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 – Objeto: Contratação de 
empresa prestadora de exames de análises clínicas, constantes na 
tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS 
– rEVoGaDo .

3 cm -08 486063 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA– DECrETo 
2891, DE 02 DE ouTubro DE 2013 - Declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação de pleno domínio, mediante acordo ou judi-
cialmente, o imóvel localizado à Rua Desembargador Dario Lins, 265, 
Bairro N. Sra. Das Graças, Santa Luzia/MG, constituído de lote 06, 
da Quadra 21, com área 351 m2 (trezentos e cinqüenta e um metros 
quadrados), e edificação com areia de 149,2 m2 (cento e quarenta e 
nome virgula dois metros quadrados), de propriedade de Milton Mar-
ques da Rocha.
DECrETo 2890, DE 02 DE ouTubro DE 2013 - Declara de utili-
dade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, mediante 
acordo ou judicialmente, o imóvel localizado à Rua Dario Lins, Bairro 
N. Sra. Das Graças, Santa Luzia/MG, constituído dos lotes 04 e 05, 
da Quadra 21, com área 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadra-
dos), perfazendo um total de 720 m2 (setecentos e vinte metros qua-
drados), de propriedade de Flávio Pradini Nunes e sua esposa, Darli 
Costa Nogueira .
 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 076/2013 – o secretário Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas, Valdivino Soares Ferreira adjudica 
as empresas CoMErCIal MaNCHEsTEr lTDa E GraDaTIVa 
CoMErCIal lTDa .

5 cm -11 486417 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA– Contrato n° 
282/2013 que entre si celebram o Município de Santa Luzia, por meio 
da secretaria Municipal de saúde, e o Hospital são João de Deus, 
visando à execução de serviços de assistência à saúde, assinado em 29 
de outubro de 2013, no processo licitatório inexigibilidade n° 11/2013 .

1 cm -11 486521 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA RITA do SAPucAÍ/
MG- Torna público que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO 
nº . 098/2013 , tipo menor preço por item, às 9:00 horas do dia 25 de 
NoVEMbro de 2013, aQuIsIçÃo DE CEsTas DE alIMENTa-
çÃo Para os sErVIDorEs MuNICIPaIs DE saNTa rITa Do 
saPuCaÍ/MG . os interessados enviar um e-mail para licitacao2@
pmsrs .mg .gov .br , solicitando o edital, contendo todas as informações 
da empresa solicitante e e-mail legível para o envio do Edital .

2 cm -11 486135 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA VITÓRIA - Extrato de 
aditivos - 4º Termo aditivo ref . Contrato: 163/2012; CP 007/2012 
Partes: Prefeitura Mun . santa Vitória e Comvepe - Com . de Veículos 
e Peças Ltda Objeto: acréscimo no valor do contrato original; Vigên-
cia: 31/10/2013 a 31/12/2013; Valor acrescido: r$-3 .519,12; recursos 
financeiros e Dotação Orçamentária: do ano em curso

2 cm -11 486293 - 1
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo– Processo 
licitatório 340/2013, Tomada de Preços Nº 018/2013 – Prestação de 
serviço de telefonia móvel, com abrangência nacional, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo, 
vinculado ao PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, atendendo as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG . a 


