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Homologação pregão 035/2014 

O prefeito municipal de Conselheiro lafaiete comunica a homo-
logação do presente processo, objeto: Aquisição de mobiliário e 
material permanente (balcão, colchão, travesseiro, garrafa térmica, 
telefone, ventilador), para atender as demandas e necessidades da 
secretaria municipal de saúde, neste município . . licitantes Ven-
cedores: AlVEs & FrANCO COm . dE mÓVEIs lTdA mE 
Item 01, 04, 09, 15, 23, 24; Valor Global: r$ 73 .200,00; licitan-
tes Vencedores: ArENNA INFOrmÁTICA lTdA mE Item 12, 
22, 31; Valor Global: r$ 7 .870,00; licitantes Vencedores: CAPI-
TAl PAPElArIA E INF . lTdA EPPItem 34; Valor Global: r$ 
1 .430,00; licitantes Vencedores: EC mACHAdO COmErCIAl 
E sErVIçOs mE Item 02, 21, 35; Valor Global: r$ 17 .400,00; 
licitantes Vencedores: FÊNIx mAd’AçO INd . dE mÓVEIs 
dE mAdEIrA E AçO lTdA Item 05, 28, 29; Valor Global: r$ 
63 .870,00; licitantes Vencedores: INdÚsTrIA E COm . COl-
CHõEs OrTHOVIdA lTdA mE Item 19,33; Valor Global: 
r$ 4 .194,00; licitantes Vencedores: lÍVIA CrIsTINA dOs 
sANTOs rEIs Item 03, 07, 11, 13, 14, 25, 27; Valor Global: 
r$ 119 .070,00; licitantes Vencedores: sPACE INF . E mÓVEIs 
PArA EsCrITÓrIO lTdA mE Item 06, 08, 10, 20, 26, 30; Valor 
Global: r$ 41 .900,00 ; Conselheiro lafaiete 10 de junho de 2014 – 
Ivar de Almeida Cerqueira Neto – Prefeito municipal .

 republicação pregão nº 036/2014 
A Prefeitura municipal de Conselheiro lafaiete torna público que 
fará realizar licitação, na modalidade de PrEGÃO que se des-
tina a Aquisição de máquinas de costura e peças de manutenção 
para atender as demandas dos Cursos da Casa de Artesanato, neste 
município . data de recebimento das propostas e documentação: 
26/06/2014 às 09:00 horas, na Av . mário rodrigues Pereira - 10 
– Centro ,em Conselheiro lafaiete/mG . Os esclarecimentos e as 
informações necessárias aos licitantes serão prestadas na sala da 
Comissão Permanente de licitação ou pelo telefone (31) 3769-
2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas . O edital poderá ser solici-
tado pelo e-mail licita .lafaiete@gmail .com . Conselheiro lafaiete , 
10 de junho de 2014 - marco Aurélio simas – Pregoeiro

10 cm -10 570041 - 1
Extrato do Termo de Cooperação que entre si Celebram o Tribunal 
regional Eleitoral de minas Gerais eo município de são Joaquim 
de Bicas . O Objeto do presente instrumento visa á cooperação téc-
nico-administrativa a serem prestadas pelos municípios ao TEr/
mG, em atividades inerentes á realização das Eleições de 2014 . 
Vigência 26/05/2014 a 20/12/2014 .

2 cm -10 569554 - 1
APREFEITuRA MuN. DE CoNCEIÇÃo DAS PEDRAS/ 
MG– Torna público o Processo licitatório nº 79/2014, na modali-
dade de Pregão Presencial nº 31/2014 . Objeto: Aquisição de Pneus 
Novos, para atender as necessidades da secretaria municipal de 
Administração, com sua abertura marcada para o dia 25/06/2014 
às 09:00 horas . Informações: (35) 3664-1222 das 08 às 16 horas ou 
por e-mail: licitacao@conceicaodaspedras .mg .gov .br – Benedito 
Divino de Vilas Boas – Pregoeiro Oficial.

APREFEITuRA MuN. DE CoNCEIÇÃo DAS PEDRAS/ 
MG– Torna público o Processo licitatório nº 80/2014, na modali-
dade de Pregão Presencial nº 32/2014 . Objeto: Aquisição material 
para Escritório Impressos, para atender as necessidades das secre-
tarias municipais do município de Conceição das Pedras, com sua 
abertura marcada para o dia 26/06/2014 às 09:00 horas . Informa-
ções: (35) 3664-1222 das 08 às 16 horas ou por e-mail: licitacao@
conceicaodaspedras .mg .gov .br – Benedito divino de Vilas Boas – 
Pregoeiro Oficial.

4 cm -10 569830 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
ABADIA DoS DouRADoS/MG

AVIsO lICITAçÃO
TOmAdA PrEçOs N .º 015/2014

A Prefeitura municipal de Abadia dos dourados, realizará no dia 
26/06/2014 às 15:30 horas, o Processo licitatório n .º 078/2014, 
na modalidade Tomada Preços . Tipo menor Preço Global . Objeto: 
Empresa Especializada Engenharia, para execução Pavimentação 
Asfáltica em CBuQ em diversas vias públicas . Conforme projeto, 
planilhas, cronogramas, memorial e anexos . Convenio 727800 . 
sETOP . Informações: setor licitações, sito a rua dr . Calil Porto, 
380, centro – Fone (34) 3847-1232 .

Isvaldino de Assunção
Prefeito municipal

3 cm -10 570035 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
ABADIA DoS DouRADoS/MG

AVIsO dE lICITAçÃO
TOmAdA PrEçOs N .º 014/2014

A Prefeitura municipal de Abadia dos dourados, realizará no dia 
26/06/2014 às 13:30 horas, o Processo licitatório n .º 077/2014, 
na modalidade Tomada Preços . Tipo menor Preço Global . Objeto: 
Empresa Especializada Engenharia, para execução Pavimentação 
Asfáltica em CBuQ em diversas vias públicas . Conforme projeto, 
planilhas, cronogramas, memorial e anexos . Convenio 125/2014, 
firmado entre o Município de Abadia dos Dourados e SEGOV. 
Informações: setor licitações, sito a rua dr . Calil Porto, 380, cen-
tro – Fone (34) 3847-1232 .

Isvaldino de Assunção
Prefeito municipal

3 cm -10 570032 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ABADIA DoS DouRADoS

AVIsO lICITAçÃO
TOmAdA PrEçOs N .º 016/2014

A Prefeitura municipal de Abadia dos dourados, realizara no dia 
27/06/2014 às 14:00 horas, o Processo licitatório n .º 079/2014, 
na modalidade Tomada Preços . Tipo menor Preço Global . Objeto: 
Empresa Especializada Engenharia, para execução Travessias 
Pedestres CBuQ em vias públicas . Conforme projeto, planilhas, 
cronogramas, memorial e anexos . Convenio 165/2014-sEGOV . 
Informações: setor licitações, sito a rua dr . Calil Porto, 380, cen-
tro – Fone (34) 3847-1232 .

Abadia dos dourados 10 de junho de 2014 .
Isvaldino de Assunção

Prefeito municipal
3 cm -10 570036 - 1

A PREFEITuRA MuNICIPAL DE ACAIACAtorna pública 
a realização de procedimento de licitação na modalidade Pregão 
Presencial PrG 51/2014 . Objeto: Aquisição de leite de Cabra em 
pó . O edital encontra-se a disposição dos interessados no setor de 
licitações, no prédio da Prefeitura municipal na Praça Tancredo 
Neves, 35, nos horários de 07:00 ás 11:00 e 13:00 as 16:00 hs . 
mais informações: 31-38871122 . Fabiana draper drumond Gou-
lart – Presidente da CPl – José Calixto milagres – Prefeito muni-
cipal em 10 de junho de 2014 .

2 cm -10 569528 - 1
Prefeitura Municipal de Aguanil/MG – Aviso de licitação: Pre-
gão Presencial 023/2014 – Tipo: menor preço por item – Objeto: 
registro de Preços para aquisição de material médico Ambulato-
rial – Entrega dos Envelopes: dia 03 de julho de 2014 às 13h00min 
– Abertura dos envelopes: dia 03 de julho de 2014 às 13h15min 
– Informações completas com a Comissão Permanente de licita-
ção da Prefeitura municipal de Aguanil – mG – fones (035) 3834-
1259/3834-1269, no horário de 13h00min as 16h00min .

2 cm -10 569566 - 1

ambos da lei Federal n° 8 .666/93 e suas alterações posteriores,o ato 
de Inexigibilidade de licitação(credenciamento),destinado aAsso-
ciação Educativa e Cultural santa Bárbara, inscrita no CNPJ sob 
o nº 23 .947 .690/0001-96,com endereço na rua duque de Caxias, 
115,Centro, santa Bárbara-mG,CEP:35960-000,paraexecução 
dos serviços de serviços de Transmissão no município em canal 
aberto, pelo período de 12(doze) meses,com valor global estimado 
em r$ 82 .500,00(oitenta e dois mil e quinhentos reais) . santa 
Bárbara,mG, 6 de junho de 2014 . Juarez Camilo Carlos-Presidente 
da Câmara . 

5 cm -10 569908 - 1
JuNTA CoMERCIAL Do ESTADo DE MINAS GERAIS – 
CERTIDÃo SIMPLIFICADA DIGITAL.Certificamos que as 
informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta 
Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição . Nome 
Empresarial: Cooperativa Central de Crédito de minas Gerais 
ltda . – sICOOB CENTrAl CrEdImINAs . Natureza Jurídica: 
Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empre-
sas – NIrE 3140000377-1 . CNPJ 25 .683 .434/0001-64 . data de 
Arquivamento do Ato Constituitivo: 06/03/1989 . data de Início 
de Atividade: 21/06/1988 . Endereço Completo: Avenida Amazo-
nas 298, 10º Andar - Centro - CEP .: 30180904 – Belo Horizonte/
mG . Objeto social: A organização em comum acordo e em maior 
escala dos serviços Econômicos - Financeiros e Assistenciais de 
interesse das Filiadas, integrando e orientando suas atividades, 
bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços . Capi-
tal: r$ . Capital Integralizado: r$ . Prazo de duração: Indetermi-
nado . diretoria: CPF/NIrE – Nome – Term . mandato – Cargo: 
005 .134 .316-91 – Ivan lemos Brandão – 30/04/2014 – Conse-
lheiro Administrativo . 054 .610 .066-04 – Flavio Vaz de lima – 
30/04/2014 – Conselheiro Administrativo . 056 .943 .106-91 – José 
Américo Cabral – 30/04/2014 – Conselheiro Administrativo . 
126 .145 .136-87 – Alberto Ferreira – 30/04/2014 – Pres . Conselho 
de Adm . 138 .648 .826-72 – Honório de souza rosa – 30/04/2014 – 
Conselheiro Administrativo . 149 .399 .591-04 – Vitor Hugo Gomes 
– 30/04/2014 – Vice Pres . Conselho de Adm . 203 .922 .306-15 – 
Jesus Ferreira de Carvalho - 30/04/2014 – diretor superintendente . 
276 .198 .426-91 – Osvaldo Henriques Guimarães – 30/04/2014 – 
Conselheiro Administrativo . 475 .345 .406-15 – Elson rocha Jus-
tino – 30/04/2014 – diretor superintendente . 541 .191 .116-87 
– leonardo Chaves Costa – 30/04/2014 – Conselheiro Administra-
tivo . 952 .686 .778-53, Geraldo souza ribeiro Filho – 30/04/2014 
– Conselheiro Administrativo . 983 .064 .486-34 – ricardo Fer-
reira da silva – 30/04/2014 – Conselheiro Administrativo . sta-
tus: xxxxxx . situação: Ativa . Último Arquivamento: 03/06/2014 . 
Número: 5283047 . Ato: 007 – Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária . Evento(s): 019 – Estatuto social . Empresa(s) Antecessora: 
Nome anterior – Nire – Número – uF – Tipo movimentação . Coo-
perativa Central de Crédito rural de minas Gerais ltda . – CrEdI-
mINAs, -, 3022678, -, Alteração de Nome Empresarial . Filial(ais) 
nesta unidade da Federação ou fora dela . Nire – CNPJ – Ende-
reço: 3190172272-9, 25 .683 .434/0002-45, rua Tupis, 337 loja 
GG16, Centro 30190060, Belo Horizonte - mG . Nada mais . Belo 
Horizonte, 09 Junho 2014, 09:04. (a) Marinely de Paula Bomfim 
– secretária Geral .

9 cm -10 569766 - 1
EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo DE ITABIRA LTDA. 
AVISo DE LICITAÇÃo – PREGÃo PRESENCIAL Nº 
018/2014.AITAuRBtorna público que fará realizar licitação 
modalidade pregão presencial tipo menor preço global, cujo objeto 
consiste no fornecimento de Óleo diesel s10, para abastecimento 
da frota de veículos da empresa, caminhões e veículos leves no 
município de Itabira/mG, conforme termo de referência . rece-
bimento dos envelopes de propostas e habilitação:dia 25/06/2014 
às 09h (nove horas)no Escritório Central da ITAurB, situado na 
Avenida Carlos drummond de Andrade, nº . 350, Centro, Itabira/
mG . O Edital completo estará disponível no endereço acima ou 
pelo site www .itaurb .com .br . maiores informações poderão ser 
obtidas através dos telefones: (31)3833-4032 e 3833-4013 . Itabira/
mG, 09 de junho de 2014 .Comissão Permanente de Licitação.

3 cm -10 569872 - 1
FuNDAÇÃo CuLTuRAL CARLoS DRuMMoND DE 
ANDRADE.PrOCEssO lICITATÓrIO N .º 143/2014 . AVIsO 
dE rEABErTurA dE PrEGÃO ElETrÔNICO . A Fundação 
Cultural Carlos drummond de Andrade, torna público a rEABEr-
TurA do PrEGÃO ElETrÔNICO N .º 003/2014, cujo objeto 
é o registro de preços, por lote, para futuras e eventuais contra-
tações de empresas especializadas nas prestações de serviços de 
locações de sonorização, estruturas de palcos e tablados, treliça, 
grade antipânico, placas de fechamento, iluminação, tendas, cama-
rins, mobiliários para camarins (incluindo transporte, montagem e 
operação) e prestação de serviços de carga, descarga e movimenta-
ção de materiais (carregadores), com fornecimento parcelado, em 
atendimento às diversas necessidades da FCCdA . A data limite 
para recebimento e abertura das propostas será dia 26/06/2014 às 
10h e o início da disputa será no mesmo dia às 10h30 . O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www .licitacoes-e .
com .br (n .º 539280), pelo site da FCCdA www .fccda .mg .gov .br ou 
pelo e-mail licitacao .fccda@yahoo .com .br . Informações pelo tele-
fone (031) 3835-2102 . Itabira, 11/06/2014 . sônia Cristina maga-
lhães Alves, superintendente .

4 cm -10 569983 - 1
 CONsÓrCIO INTErmuNICIPAl dE sAÚdE dO AlTO sÃO 
FrANCIsCO – CIsAsF . departamento de Compras e licitações . 
Processo n° 48/2014 - Edital de Pregão 4/2014 . O Consórcio Inter-
municipal de saúde do Alto são Francisco - CIsAsF, torna público 
que irá realizar procedimento licitatório, modalidade pregão pre-
sencial, tipo menor preço item, referente a aquisição de sistema de 
visualização e documentação rígido com campo de visão eletrônica 
direta (videolaparoscopia), para ser utilizado na unidade Hospita-
lar de urgência e Emergência, conforme convênio 781275/2012 
celebrado entre o CIsAsF e ministério da saúde . Entrega dos 
envelopes: Até 26 .6 .2014 às 09:00 hs . Informações e edital: rua 
Tamóios, n° 83, centro, moema-mG ouconsorciodesaude@gmail .
com . Telefone: 37-3525-1102 . Horário: 08:00 às 17:00 horas . moe-
ma-mG, 10 de junho de 2014 . Pregoeiro .

3 cm -10 570030 - 1
HELICÓPTERoS Do BRASIL S/A - HELIBRAS

CNPJ/MF 20. 367.629/0001-81
NIRE: 3130005218-4

Aos 27 dias do mês de maio de 2014, o Presidente do Conselho de 
Administração autoriza,Ad referendumdo Conselho, os seguintes 
tópicos: Autoriza a alteração da atividade econômica da filial do 
rio de Janeiro, situada atualmente à rua da Assembleia, nº 10- 
sala 2012 - Centro - rio de Janeiro - rJ CEP 20 .011-901, NIrE nº 
33 .9 .0053276-6 que, além de escritório de suporte administrativo 
aos clientes da matriz localizada em mG, passa também a ter a 
finalidade de: I - Prestação de serviços de treinamentos e cursos de 
formação, incluindo atividades em simuladores de voo; II - Pres-
tação de serviços de assistência técnica relativos à simuladores de 
voo e seus componentes, equipamentos peças e ferramentas; III 
- Prestação de todo e qualquer serviço que esteja ligado a opera-
ção, instalação, certificação, manutenção e revisão de simuladores 
de voo, respectivos componentes, equipamentos peças e ferramen-
tas; IV - A comercialização, incluindo a importação e a exportação 
de produtos aeronáuticos, hardware, software, courseware, peças, 
componentes, equipamentos e ferramentas para uso na operação, 
instalação, certificação, manutenção e revisão de simuladores de 
voo; V - A locação de simuladores de voo e a comercialização de 
períodos de tempo de utilização de simuladores de voo; VI - A 
comercialização, incluindo a importação e a exportação de simu-
ladores de voo . Esta alteração baseia-se no que dispõem o Artigo 
2º Incisos III, IV, V, VI e VII do Estatuto social . devendo assim, 
serem tomadas as providências necessárias para a alteração do 
CNPJ, Inscrição Estadual e municipal do rio de Janeiro/rJ . Nada 

mais havendo, segue o presente documento devidamente assinado . 
são Paulo/sP, 27 de maio de 2014 .DANIEL MANDELLI MAR-
TINPresidente do Conselho de Administração . Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nro: 5285981. 
Em 06/06/2014 . Protocolo: 14/364 .966-3 . marinely de Paula 
Bomfim – Secretária Geral.

7 cm -10 569915 - 1
o FuNDo MuNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS/MGtorna 
público que o PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 064/2014, para 
aquisição de 01 veículo tipo pick-up (recurso: resolução sEs/
MG nº. 4138/2014), teve sua data de abertura modificada para 
27/06/2014 às 10:00h . salinas, 10/06/2014 . Anísio Guimarães 
Júnior - Pregoeiro .

O FuNdO muNICIPAl dE sAÚdE dE sAlINAs/mG torna 
público que o PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 066/2014, para aqui-
sição de 01 veículo tipo automóvel para o CAPs Infantil, teve sua 
data de abertura modificada para 27/06/2014 às 15:00h. Salinas/
mG, 10/06/2014 . Anísio Guimarães Júnior - Pregoeiro .

O FuNdO muNICIPAl dE sAÚdE dE sAlINAs/mG torna 
pública a dIsPENsA dE lICITAçÃO Nº . 031/2014 . Objeto: 
Aquisição de medicamento “Trastuzumab”, em atendimento a 
paciente portadora de câncer de mama, em cumprimento a deter-
minação judicial . Contratada: AGIllE COmÉrCIO dE mEdI-
CAmENTOs lTdA-mE, CNPJ nº . 11 .697 .594/0001-58, valor: 
r$ 31 .668,00 . dot . Orçamentária: 10 .302 .0101 .2428-33903000 
d-568 . salinas/mG, 10/06/2014 . Fabiana dos santos Araújo - Pre-
sidente da CPl .

5 cm -10 570065 - 1
 Convite nº 01/2014 . Consórcio CEmIG-CEB . Aviso de Abertura 
de licitação . Tipo de licitação, menor Preço, manutenção nas vál-
vulas do sistema de fluxo residual da usina hidrelétrica de quei-
mado . O Consórcio CEmIG-CEB, por meio de sua Comissão Jul-
gadora Permanente de licitação, CJPl, situada na rua: djalma 
Torres nº 251, Cobertura, Centro Empresarial Alvorada, Bairro: 
Centro, unaí mG, CEP . 38 .610-000, torna público que receberá, 
até as 10:30 horas, do dia 25/06/2014, os invólucros relativos ao 
Convite 01/2014, Consórcio CEmIG-CEB . O Edital poderá ser 
adquirido, no endereço acima, no horário das 08:00 às 17:00 horas . 
demais informações, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00 horas, pelos telefones: (38) 3676 4023 ou (61) 3325-
2230 . Brasília/dF, 10 de junho de 2014 . Wellerson luiz santos 
- Presidente .

3 cm -10 569862 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do Interior

Errata Nº 01 – Edital Nº 001/2014
CONCursO PÚBlICO dA CÂmArA 

muNICIPAl dE ArAxÁ / mG
O Presidente da Câmara municipal de Araxá, estado de minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Errata nº 
01, conforme a seguir:
Art . 1º - Exclui-se, do Anexo II, o Programa de Provas de Técnico 
legislativo – Compras, em duplicidade .
Art . 2º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não 
tenham sido alterados por esta errata . 
 Araxá, 06 de Junho de 2014 . 

miguel Alves Ferreira Junior
Presidente da Câmara municipal de Araxá

3 cm -10 569744 - 1
Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho– Prorrogação de 
Prazo – Processo nº 004/2014 – Pregão Presencial nº 003/2014 . 
Nova data de julgamento: 13/06/2014 às 08h00min . local: sede 
da Câmara municipal de Bom Jesus do Galho – silmar da Costa 
Lima – pregoeiro Oficial.

1 cm -10 569551 - 1
AVIsO dE lICITAçÃO

Câmara municipal de Itabira
Tomada de Preço 003/2014

OBJETO: AdmINIsTrAçÃO, GErENCIAmENTO E FOr-
NECImENTO dE CArTÃO AlImENTAçÃO, ATrAVÉs dE 
mEIO ElETrÔNICO (CArTÃO mAGNÉTICO) COm CHIP 
dE IdENTIFICAçÃO E/Ou TArJA mAGNÉTICA, AOs sEr-
VIdOrEs dA C .m .I ./mG .
TIPO: mENOr PrEçO - mENOr PErCENTuAl dE TAxA 
AdmINIsTrATIVA
ENTrEGA dOs ENVElOPEs: até 30/06/2014, Às 13h:30min 
na secretaria Geral .
rEuNIÃO ABErTurA ENVElOPE PrOPOsTA dE 
PrEçOs:14:00 h do dia 30/06/2014
lOCAl: sAlA dE rEuNIõEs dO ANExO 
AdmINIsTrATIVO .
 Edital da TP n . 003/2014 estará à disposição dos interessados na 
Coordenadoria de licitações e Contratos da C .m .I, a partir do dia 
12/06/2014, de 12h00min às 18h00min, dias úteis ., ou pelo Por-
tal www .itabira .cam .mg .gov .br . Informações: (31) 3839-1576/fax 
3839-1524 ou contratos .camaraitabira@gmail .com .
 (a) Comissão de licitações . Portaria n . 2 .640/2014

5 cm -09 569453 - 1
Câmara municipal de Itabirito/mG . Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato Administrativo nº 26/2013, Processo Administrativo nº 
42/2013, dispensa nº 01/2013 . CONTrATANTE: Câmara munici-
pal de Itabirito – mG . CONTrATAdA: WCl TElECOm rEdEs 
lTdA - EPP, CNPJ: 05 .029 .462/0001-55 . Nos termos do art . 57, 
II da Lei 8.666/93, fica o contrato prorrogado até 05 de agosto de 
2014, iniciando a vigência em 05/06/2014, conforme o art . 65, II, 
“d”, da Lei 8.666/93, fica o contrato reajustado em 5,4459% (cinco 
vírgula quatro, quatro, cinco, nove pontos percentuais), conforme 
índice do INPC do mês de abril de 2014, perfazendo o valor global 
contratual de r$ 1 .202,07 (um mil, duzentos e dois reais e sete cen-
tavos), sendo parcelas mensais de r$ 400,69 (quatrocentos reais e 
sessenta e nove centavos), referente à prestação de serviços técni-
cos para a manutenção do software de tarifação soma Full para 
central Panasonic kx-TA 624 . data da assinatura: 03/06/2014 . 
dotação: 01 .01 .002 – 01 .031 .0001 .2006 / 3 .3 .3 .90 .39 .00 .00 – 
Ficha 13 .

4 cm -09 569448 - 1
A CÂMARA MuNICIPAL DE NoVA SERRANA-MG-torna 
público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
015/2014 . Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para 
a Câmara municipal de Nova serrana . Entrega dos Envelopes: 
27/06/2014 as 14:00 hs . maiores informações e retirada do edi-
tal no site www .novaserrana .cam .mg .gov .br ou pelo tel: 37 3225-
9200. Luiz Eduardo das Chagas – Pregoeiro Oficial.

2 cm -10 569927 - 1
Câmara Municipal de Santos Dumont/MG- Extrato do Quarto 
Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº013/2010 . 
Objeto: Prestação de serviço Técnico Especializado de Audito-
ria Preventiva e Consultoria Contábil Pública . Contratado: liber-
tas Auditores e Consultores . Valor global: r$15 .068,16 (Quinze 
mil, sessenta e oito reais e dezesseis centavos) . data: 30/05/2014 . 
Vigência: 06 (seis) meses . Flávio Henrique ramos de Faria – Pre-
sidente da Câmara municipal de santos dumont .

2 cm -09 569498 - 1

A CÂMARA MuNICIPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA - Torna 
público o Processo licitatório nº 007/2014 modalidade Pregão 
Presencial Nº 004/2014 - Objeto: locação de uma impressora 
multifuncional com franquia de 5 .000 cópias e 5 .000 cópias exce-
dentes . A licitação será realizada no dia 30/06/2014 às 14:00 na 
biblioteca da Câmara, situada no endereço citado nesta publicação 
e no edital em questão . O edital encontra-se disponível pelo e-mail: 
licitacao@camarasjl .mg .gov .br pelo site: www .camarasjl .mg .gov .
br ou na sede da Câmara, situada à rua Padre José dias Nº 965 
– Centro - são José da lapa/mG . Esclarecimentos pelo telefone 
(031)3623-1065 com o Pregoeiro da Comissão de licitação: Gui-
lherme Alves de Oliveira no horário de 12:00 às 18:00 Horas .

3 cm -10 569576 - 1
APREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo JoÃo DEL-REI/Fms, 
através do Fundo municipal de saúde, torna público a abertura do 
Processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial – registro 
de Preços nº 015/2014 – Contratação de Clínica ou Comunidade 
Terapêutica para atendimento de mandado Judicial de Internação 
Compulsória . Abertura dia: 26/06/14, às 13:00 horas . Pregoeira: 
Glesiane mayra Benfenatti Cardoso . Edital disponível no site da 
prefeitura: www .saojoaodelrei .mg .gov .br . Informações somente 
por e-mail: licitasaudesjdr@hotmail .com .
ExTrATO dE CONTrATO 079/2013 PlPP032/13 Aquisição de 
material e Equipamentos de laboratório . Equipar médico e Hos-
pitalar ltda . CNPJ: 25 .725 .813/0001-70 . Acréscimo de 25% item 
álcool absoluto . Ass: 15/05/14 .
3º AdITIVO AO CONTrATO 096/2011 PlPP 036/11 Empresa 
Especializada em manutenção preventiva, corretiva e cabeamento 
de rede em equipamentos de informática . New kids Equipamentos 
de Informática ltda . CNPJ: 08 .074 .463/0001-00 . Val: 01/06/14 a 
01/06/15 .
4º AdITIVO AO CONTrATO 012/2011 Pl 077/11 Inexigibili-
dade 006/11 Prestação de Serviços de Publicações. Imprensa Ofi-
cial de minas Gerais . CNPJ: 17 .404 .302/0001-28 . Val: 22/05/14 
a 22/05/15 .
1º AdITIVO AO CONTrATO 048/2013 Pl 056/13 dispensa 
015/13 Locação de Imóvel para instalação da Oficina Terapêutica 
Arte Feliz . José ronaldo da Trindade CPF: 197 .342 .126-72 . Valor 
mensal: r$1 .491,96 . Valor Global: r$ 16 .823,52 . Val: 12/06/14 
a 12/06/15 .

5 cm -10 569672 - 1
 MuNICÍPIo DE CAPINÓPoLIS.Aviso do PP nº 027/14, tipo 
menor preço por item . Objeto: Aquisição de materiais de constru-
ção (cimento, areia, tijolo, tinta e outros), destinados a secretaria 
m . de saúde e secretaria m . de Obras e serviços Públicos com 
entrega única . Credenciamento, entrega dos envelopes e sessão de 
lances: 25/06/14 às 13h00min (treze horas) . local: sede da Prefei-
tura na Av . 113, 636 – B . Paraíso . O edital encontra-se disponível 
no site: www .capinopolis .mg .gov .br . Informações pelo telefone: 
034-3263-0320 . Capinópolis-mG . daiane P . Ferreira . Pregoeira . 
10/06/14 .

2 cm -10 570018 - 1
 MuNICÍPIo DE CARMo Do PARANAÍBA – MG– PrO-
CEssO 072/14 – dIsPENsA dE lICITAçÃO Nº 013/14 – 
Amparado pela lei 8 .666/93 e suas alterações, especialmente pelo 
art . 24, inciso x . Objeto: locação do imóvel situado à rua depu-
tado Portela n° 92, Bairro Centro, destinado ao funcionamento do 
Programa de Inclusão digital - Telecentro Comunitário, até 31 de 
dezembro de 2014 . locador: HArOldO BONTEmPO CAr-
dOsO . Valor: r$ 934,29,00/mês . Total previsto: r$ 6 .540,03 . 
Carmo do Paranaíba, 10 de junho de 2014 . marcos Aurélio Costa 
lagares, Prefeito municipal .

2 cm -10 569725 - 1
 MuNICÍPIo DE CuRVELo- COmuNICA ErrATA dA CP 
001/2014-3 – Objeto: seleção de interessados habilitados para 
outorga da permissão para exploração dos serviços de Transporte 
Individual de Passageiros através de motocicletas (mOTOTÁxI), 
no município de Curvelo/mG, cuja íntegra está no site www .cur-
velo .mg .gov .br . Novo local da sessão pública: Plenário da Câmara 
municipal de Curvelo, situado na rua Prefeito Irineu moreira 
Gonzaga, nº 90, Centro, Curvelo/mG – CEP: 35 .790-000 . Proto-
colo: até às 16 horas do dia 28/07/2014 . Abertura: 9 horas do dia 
29/07/2014 . Curvelo(mG), 09 .06 .14 . Ana Cristina Gomes Barbosa 
– Presidente

3 cm -10 570043 - 1
MuNICÍPIo DE PAToS DE MINAS MG- //Contrato nº 
150/2014// Concorrência nº 004/2014 //Contratada: Paesan - Pavi-
mentação Engenharia e saneamento ltda; Objeto: contratação 
de empresa especializada de engenharia para execução de obras 
de pavimentação de vias vicinais nas localidades de serrinha e 
sumaré no município de Patos de minas, objeto do Contrato de 
Repasse nº 0389.146-65/2012, firmado entre o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento/ Caixa e o município de Patos 
de minas//data de Assinatura: 06/06/2014// Pedro lucas rodri-
gues . // Prefeito municipal de Patos de minas /mG .

2 cm -10 569695 - 1
MuNICIPIo DE PAToS DE MINAS/MG– sECrETArIA 
muNICIPAl dE sAÚdE – dIsPENsA dE lICITAçÃO Nº 
045/2014 – PrOCEssO Nº 149/2014 - Considerando as informa-
ções constantes no presente processo e parecer favorável da Advo-
cacia Geral do Município (AGM), ratifico o parecer jurídico e reco-
nheço no presente caso a dispensa de licitação nº 045/2014, para 
Contratação de empresa especializada em procedimentos médi-
cos hospitalares (sessões de oxigenoterapia hiperbárica), para o 
paciente Altamir Gomes da silva, em cumprimento ao mandado 
Judicial nº 0480 .14 .006376-3, com fulcro no artigo 24, inciso IV 
da lei nº 8 .666/93 e suas alterações . Processo de dispensa de lici-
tação nº 045/2014 . Patos de minas, 09 de junho de 2014 . dIrCEu 
dEOClECIANO PACHECO - secretário municipal de saúde

3 cm -10 569878 - 1
MuNICÍPIo DE PRESIDENTE oLEGáRIo MG -Aviso 
de Pregão Presencial48/14 - O município de Presidente Olegá-
rio torna público que realizará licitação Pregão Presencial, dia 
26/06/14 às 14hrs . Objeto: aq . de peças de madeiras p/ confecção 
de mata-burros . Aviso de Pregão Presencial49/14 - O município 
de Presidente Olegário torna público que realizará licitação Pre-
gão Presencial, dia 25/06/14 às 13hrs . Objeto: aq . de brinquedos 
destinados às creches conf . rEsOluçÃO Cd/FNdE Nº17/13 . 
Adriana N . s . sousa - Pregoeira . Aviso TP nº08/14 – O municí-
pio de Presidente Olegário torna público que realizará licitação dia 
30/06/14 às 13h00min, objeto: prestação de serviços especializada 
em elaboração de projetos básicos de sistema de esgoto . demais 
condições de participação constarão do respectivo Edital, que se 
encontrará à disposição dos interessados no site www .po .mg .gov .
br e fone 3438111231 – luiz H . P Borges – Presidente da CPl .

3 cm -10 569933 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
CoNSELHEIRo LAFAIETE/MG

dispensa nº 008/2014 
O prefeito municipal de Conselheiro lafaiete, no uso de suas atri-
buições legais rATIFICA a dispensa nº 008/2014, art . 24, x da lei 
8 .666/93, para locação de imóvel destinado ao funcionamento do 
CAPs, no Bairro são dimas, conforme solicitação da secretaria 
municipal de saúde, neste município . lOCAdOr: JOsÉ ANTÔ-
NIO PINTO, Valor do contrato: r$ 800,00 mensais . Conselheiro 
lafaiete 10 de junho de 2014 – Ivar de Almeida Cerqueira Neto 
– Prefeito municipal 


