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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG. pregão Eletrô-
nico nº  326/2015. aviso dE altEraÇÃo. (republicado por alte-
ração nas especificações). Objeto – locação de 06 veículos novos com 
equipamentos de monitoramento e rastreamento (Gps), devidamente 
equipados na versão viatura policial, conforme especificações constan-
tes no anEXo i, que acompanha o Edital. recebimento das propos-
tas por meio eletrônico - a partir das 12 horas do dia 29/01/2016 às 
08h59min do dia 12/02/2016. abertura das propostas por meio eletrô-
nico - Às 09 horas do dia 12/02/2016. início da sessão de disputa de 
preços - Às 14h30min do dia 12/02/2016. valor estimado da licitação 
- r$ 258.383,52. fonte de recursos - vinculados. informações: portal 
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: 
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557 oU junto à pla-
taforma eletrônica de licitações do banco do brasil: www.licitacoes-e.
com.br. demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-
0938 e/ou e-mail: licitacao.pmu@uberabadigital.com.br. Uberaba/MG, 
26 de janeiro de 2016. HÉlio JosÉ dE faria filHo. secretário 
adjunto Municipal de administração. (autoridade competente).

4 cm -26 789506 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO 
PARDO/MG- prEGÃo prEsEnCial nº 003/2016 - aviso dE 
liCitaÇÃo - CnpJ nº. 01.612.885/0001-42, com sede à rua dos 
Esportes, 63 - alto floresta - 39.535-000 - telefax (38) 3824-7121, tor-
na-se público a quem interessar que estará realizando no dia 11 de feve-
reiro de 2016 às 08:00hs, licitação na modalidade pregão presencial 
nº 003/2016, tipo menor preço por ítem, cujo objeto e a aquisição de 
material escolar para manutenção da secretaria Municipal de Educação 
e material de expediente para atender a demanda das secretarias muni-
cipais. vargem Grande do rio pardo/MG, 26 de janeiro de 2016. diego 
lucas rodrigues - pregoeiro. João bosco Costa - prefeito Municipal.

 prEfEitUra MUniCipal dE varGEM GrandE do rio 
pardo/MG - prEGÃo prEsEnCial nº 004/2016 - aviso dE 
liCitaÇÃo - CnpJ nº. 01.612.885/0001-42, com sede à rua dos 
Esportes, 63 - alto floresta - 39.535-000 - telefax (38) 3824-7121, 
torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 11 de 
fevereiro de 2016 às 14:00hs, licitação na modalidade pregão presen-
cial nº 004/2016, tipo menor preço por ítem, cujo objeto e a aquisi-
ção de produtos alimentícios para manutenção da merenda escolar e 
das secretarias municipais. vargem Grande do rio pardo/MG, 26 de 
Janeiro de 2016. diego lucas rodrigues - pregoeiro. João bosco Costa 
- prefeito Municipal.

 prEfEitUra MUniCipal dE varGEM GrandE do rio 
pardo/MG - prEGÃo prEsEnCial nº 005/2016 - aviso dE 
liCitaÇÃo - CnpJ nº. 01.612.885/0001-42, com sede à rua dos 
Esportes, 63 - alto floresta - 39.535-000 - telefax (38) 3824-7121, 
torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 12 de 
fevereiro de 2016 às 08:00hs, licitação na modalidade pregão presen-
cial nº 005/2016, tipo menor preço por ítem, cujo objeto e a aquisição 
de material de limpeza para atender a demanda das secretarias munici-
pais. vargem Grande do rio pardo/MG, 26 de Janeiro de 2016. diego 
lucas rodrigues - pregoeiro. João bosco Costa - prefeito Municipal.

8 cm -26 789400 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA/MG– Extrato 
de Contrato –pregão presencial nº 0001/2016: Contratante: Municí-
pio de varzelândia – Contratadas: alex Gonçalves de souza , CnpJ: 
03.882.174/0001-13, valor: 261.183,00 – Cleber de souza alves – ME, 
CnpJ: 05.785.039/0001-85, valor: 111.440,00 – natalia distribuidora 
ltda, CnpJ: 04.930.131/0001-29, valor: 353.620,00 – a&s indús-
tria e Comércio do vestuário ltda, CnpJ: 08.346.618/0001-10, valor: 
54.292,35 – Cistina fagundes Jacome, CnpJ: 12.160.048/0001-46, 
valor: 113.850,00, objeto: aquisição de material de limpeza – vigên-
cia: 31/12/2016– varzelândia, 22 de janeiro de 2016. solange Mendes 
de Almeida – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA/MG– Extrato 
de Contrato –pregão presencial nº 0002/2016: Contratante: Municí-
pio de varzelândia – Contratadas: alex Gonçalves de souza, CnpJ: 
03.882.174/0001-13, valor: 875.615,93 – Cleber de souza alves – 
ME, CnpJ: 05.785.039/0001-85, valor: 419.908,35 – leonardo fer-
reira lopo - ME, CnpJ: 13.531.383/0001-76, valor: 83.960,00 – ione 
Gonçalves de souza Mendes, CnpJ: 13.531.383/0001-76, valor: 
1.080.019,80, objeto: aquisição de gêneros alimentícios – vigência: 
31/12/2016– varzelândia, 25 de janeiro de 2016. solange Mendes de 
Almeida – Pregoeira Oficial.

5 cm -26 789481 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA– 
pregão presencial nº 003/2016. torna público que realizará em seu pré-
dio, situado na rua Casemiro andrade n. 279, Centro, CEp 35910-000, 
no dia 12 de fevereiro de 2016 às 07:00 hs – processo licitatório n. 
007/2016. objeto: Contratação de empresa para prestação de diversos 
serviços ambientais e sanitaristas em atendimento a secretaria Muni-
cipal de agricultura e Meio ambiente. s.M.i., 26/01/2016. Esclareci-
mentos pelo tel: (031) 3838-1209 e-mail: licitacaopmsmi@gmail.com. 
prEfEitUra MUniCipal dE santa Maria dE itabira-MG 
- Extrato de Ratificação –– Processo Licitatório Nº 006/2016 – Inexigi-
bilidade 001/2016. Ratificação do ato que homologou a inexigibilidade 
de licitação, para Contratação de prestação de serviço técnico profis-
sional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira. 
Contratada: adpM- administração pública para Municípios 
ltda. vigência: 18/01/2016 a 31/12/2016 - valor total r$ 114.360,00 – 
Extrato de Contrato nº 003/2016. sMi 18/01/2016. prefeito Municipal.

4 cm -26 789265 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG- torna 
público o contrato n° 002/2016 cujo objeto é a contratação de show 
artístico da dupla Tulio e Willian onde se apresentou no dia 19/01/2016 
para a realização da festa de são sebastião. Empresa: E&b produ-
ções e eventos ltda. valor: r$9.000,00. antônio brandão/prefeito 
Municipal.

2 cm -26 789460 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT/MG– 
processo licitatório nº 004/2016- leilão nº 001/2016. torna público, 
para conhecimento dos interessados que realizará às 13:30 horas do 
dia 19/02/2016, na sede do setor de obras transportes e infraestrutura, 
situado a rua frei Henrique, nº 170, vila nova, francisco dumont/
MG, licitação destinada “a venda dos bens Móveis inservíveis, ociosos, 
recuperáveis, antieconômicos, irrecuperáveis (sucatas) para a adminis-
tração pública observada os valores mínimos conforme avaliação rea-
lizada pela Comissão Especial nomeada para este fim, pelo DECRETO 
no 161, dE 12 dE JaEiro dE 2016”. a íntegra do edital e seus ane-
xos encontram-se à disposição no setor de licitação, na sede do muni-
cípio à rua frey Henrique, nº 99b, bairro vila nova, pelo telefone: 
(38)3733-1123 ou pelo e-mail licitacaofd@gmail.com.

3 cm -26 789475 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA/MG -rEtifiCa-
ÇÃo - CHaMada pÚbliCa nª 001/2016 – para aqUisiÇÃo 
dE GÊnEros aliMEntiCios da aGriCUltUra faMiliar, 
ConforME lEi 11.947/2009 E rEsolUÇÃo Cd/fndE nº 26 
dE 17 dE JUnHo dE 2013 do tipo MEnor prEÇo Unitario. 
onde se lê “os interessados deverão apresentar a documentação para 
habilitação e proposta de preço, até o dia 09/02/2016 às 08:00 horas”, 
leia –se “os interessados deverão apresentar a documentação para habi-
litação e proposta de preço, até o dia 11/02/2016 às 08:00 horas”. Mira-
vânia 08 de Janeiro de 2016.

3 cm -26 789367 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI- torna público 
que levará através de leilão on line, iniciando em 27/01/2016 e finali-
zando em 15/02/2016, ás 10:00 horas, normas no site www.jonasleilo-
eiro.com.br, seus bens inservíveis: Máquina, sucatas de pneus, madeira 
e outros. fone: (37)3242-2001.

1 cm -26 789213 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA-Edital de 
leilão-torna público que levará a leilão, no dia 17/02/2016 ás 13:00 
horas, no Galpão da prefeitura- rua Hegas Carlos teixeira, 08, bairro 
Jardins, Carmo da Mata/MG, seus bens inservíveis: veículos, máquina 
e outros. fone: (037)3242-2001.

1 cm -26 789289 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. 
leilão 01/2016. proc. 013/2016. objeto: venda de seus bens inserví-
veis. data: 15/02/2016 às 10 horas. local: Garagem da prefeitura, rua 
Jacinta braga, 69, Centro, são José da varginha. inf: tel: (31) 3243-
1107.

1 cm -26 789432 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA- Edi-
tal de leilão, processo 091/2015 - torna público que levará a leilão, 
15/02/2016, ás 13:00 horas, Clube Delfinense – Localizado a Travessa 
Capitão ramos, s/n, Centro, delfim Moreira/MG, seus bens inserví-
veis: veículos e uma Motoniveladora. fone: (037)3242-2218.

1 cm -26 789230 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS/
MG- aviso de licitação – prC 02/2016 - pregão presencial nº 01/2016 
- objeto: aquisição parcelada de materiais escolares, escritório e de 
expediente. dia da licitação: 08/02/2016 às 08:30hs. local: praça santo 
antônio, 01–Centro, riacho dos Machados/MG. Edital disponível no 
setor de licitação da prefeitura, maiores informações (38) 3823-1112. 
riacho dos Machados/MG, 25 de janeiro de 2016. Elton Marques de 
almeida – prefeito Municipal.
 prefeitura Municipal de riacho dos Machados- aviso de licitação – 
processo nº 003/2016 - tomada de preços nº 02/2016 - objeto: Execu-
ção indireta de obra, objetivando-se a Construção da Casa dos Conse-
lhos de riacho dos Machados, conforme projeto, Memorial descrito, 
plantas e planilhas integrantes ao edital. data da entrega dos envelopes 
de habilitação e propostas: 15/02/2016 às 08:30hs. data de julgamento: 
15/02/2016 às 09:00hs. local: praça santo antônio, 01–Centro, riacho 
dos Machados/MG. Edital completo no setor de licitações da prefeitura, 
maiores informações (38) 3823-1112. riacho dos Machados/MG, 25 de 
janeiro de 2016. Elton Marques de almeida – prefeito Municipal. 

4 cm -26 789210 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG

 Extrato de adjudicação/Homologação - processo de licitação nº.: 
000084/2015. Modalidade: p. p. nº. 000044/2.015. Contratante: Muni-
cípio de Janaúba-MG. Contratada/valor: Contexto livraria e papelaria 
ltda - Epp no valor de r$ 154.426,40; tecidos e Confecções Cris-
tiane ltda, no valor de r$ 13.240,00; Centro norte Comercial ltda 
- ME no valor de r$ 91.443,60; atlântica didática & pedagógica dis-
tribuidora ltda no valor de r$ 22.604,30; transita Comércio e ser-
viços ltda-ME no valor de r$ 83.914,00; al Comércio de Materiais 
de Escritório ltda-ME no valor de r$ 66.041,10; roca Comércio de 
Materiais Esportivos ltda ME no valor de r$ 132.862,00; Uai brinque-
dos Eireli-ME no valor de r$ 143.892,00; farias & silva ltda no valor 
de r$ 80.390,00. objeto da licitação: aquisição de Material esportivo 
e brinquedos pedagógicos.
 Extrato da ata de registro de preços - processo de licitação nº.: 
000084/2015. Modalidade: p. p. nº. 000044/2.015. Contratante: Muni-
cípio de Janaúba-MG. Contratada/valor: Contexto livraria e papelaria 
ltda - Epp no valor de r$ 154.426,40; tecidos e Confecções Cristiane 
ltda no valor de r$ 13.240,00; Centro norte Comercial ltda - ME no 
valor de r$ 91.443,60; atlântica didática & pedagógica distribuidora 
ltda no valor de r$ 22.604,30; transita Comércio e serviços ltda-ME 
no valor de r$ 83.914,00; al Comércio de Materiais de Escritó-
rio ltda-ME no valor de r$ 66.041,10; roca Comércio de Materiais 
Esportivos ltda ME no valor de r$ 132.862,00; Uai brinquedos Eire-
li-ME no valor de r$ 143.892,00; farias & silva ltda no valor de r$ 
80.390,00. objeto da licitação: aquisição de Material esportivo e brin-
quedos pedagógicos.vigência: 26/01/2016 a 26/01/2017.

6 cm -26 789209 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/
MG- aviso de anulação de licitação – pregão presencial nº 003/2016. 
a prefeitura Municipal de santa Maria do suaçuí/MG, torna publico o 
aviso de anulação da licitação do pregão presencial nº 003/2016, o qual 
tem como objeto contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica adminis-
trativa e atividades afins.

2 cm -26 789408 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI - aviso de licita-
ção - Edital de pregão presencial n.º 002/2016 – processo licitatório n.º 
003/2016 - objeto: aquisição de materiais de limpeza, lavanderia hos-
pitalar, hiegene pessoal, segurança individual e outros, conforme soli-
citação da secretaria municipal de saúde. dia da licitação: 16/02/2016 
- Horário: 10:00. local: sala de reunião da Cpl situada à praça adolfo 
de oliveira, s/n - b. Centro / itaCaraMbi - MG. o Edital estará 
disponível no setor de licitações e Contratos. informações: (38) 3613-
2171 e E-mail: licitacao@itacarambi.mg.gov.br – itaCaraMbi - 
MG, 26 de janeiro de 2016. leonardo ferreira da Cruz Júnior - pre-
goeiro Oficial.
 Edital de pregão presencial n.º 003/2016 – processo licitatório n.º 
004/2016 - objeto: aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para 
uso na frota de veículos e maquinas do município de itaCaraMbi 
– MG. dia da licitação: 17/02/2016 - Horário: 09:00. local: sala de 
reunião da Cpl situada à praça adolfo de oliveira, s/n - b. Centro / 
itaCaraMbi - MG. o Edital estará disponível no setor de licita-
ções e Contratos. informações: (38) 3613-2171 e E-mail: licitacao@
itacarambi.mg.gov.br – itaCaraMbi - MG, 26 de janeiro de 2016. 
Leonardo Ferreira da Cruz Júnior - Pregoeiro Oficial.

5 cm -26 789498 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS MG

toMada dE prEÇo nº 002/16
obJEto: Contratação de empresa para reforma da quadra de esportes, 
com fornecimento total de mão-de-obra e materiais.
CrEdEnCiaMEnto: atÉ Às 18:00 Hs do dia 19/02/2016;
protoColo dos EnvElopEs: atÉ Às 14:00 Hs do dia 
25/02/2016.
abErtUra da sEssÃo: dia 25/02/2016 às 14h30
para melhores esclarecimentos, dirigir-se à divisão de administra-
ção, Materiais e suprimentos da prefeitura de andradas, no horário 
das 12h00min às 18h00min, pessoalmente, ou pelo telefax (0**) 35 
3739-2000 – ramal 217, ou ainda, através do e-mail: compras.daniel@
andradas.mg.gov.br.

daniEl HEnriqUE fErraZ
supervisor da seção de licitações

4 cm -25 789146 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA/MG
processo-010/2016- tomada de preços 01/2016 - aviso de licitação
a prefeitura Municipal de romaria/MG realizará no dia 16 de feve-
reiro de 2016 às 9 h o processo licitatório de n° 010/2016, na modali-
dade de toMada dE prEÇos de n° 01/2016, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada em engenharia, para reforma da Escola 
Municipal rosalvo de Miranda, em romaria-MG, com recursos pró-
prios. Editais e informações pelo telefone 34-3848-1252. romaria-MG, 
25 de Janeiro de 2016.
Marilene dos santos
presidente da Cpl.

3 cm -25 788907 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG. aviso dE liCi-
taÇÃo - prEGÃo prEsEnCial nº. 002/2016 - pal nº. 003/2016. 
o Município de itaobim/MG, torna público que realizará licitação na 
Modalidade pregão presencial - tipo: menor preço por item – para 
aqUisiÇÃo dE CoMbUstÍvEl lÍqUido - olEo diEsEl s-10, 
no sistema registro de preços. abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 
12/02/2016, às 09:00h. as cópias do Edital nº. 003/2016, bem como 
esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no departamento 
Municipal de licitação e patrimônio, situado na rua belo Horizonte, 
360, Centro, CEp 39.625-000 – itaobim/MG, fone: (33) 3734-1157. 
E-mail: licitacao@itaobim.mg.gov.br. Edivan pereira Martins - diretor 
do departamento Municipal de licitação e patrimônio.

3 cm -26 789421 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG- prE-
GÃo prEsEnCial 05/2016 - o Mun. Campos Gerais-MG, torna 
público, proc. lic. 09/2016, pregão presencial 05/2016, para aquisição 
de medicamentos e materiais médico-hospitalares, destinados o paM, 
Caps, psf e farmácia Municipal, tipo maior desconto em tabela. pro-
tocolo dia 12/02/2016 ás 13:00 horas. informações (35) 3853-1436, 
edital a rua 25 dezembro, 410, centro, nesta, na sec. Mun. de Com-
pras e licitações, ou www.camposgerais.mg.gov.br

2 cm -26 789446 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG- EXtrato 
do Edital dE prEGÃo prEsEnCial nº 04/2016 – a prefei-
tura Municipal de queluzito, torna público que fará realizar licitação 
na Modalidade pregão presencial para a aqUisiÇÃo dE EqUipa-
MEntos E MatEriais HospitalarEs para cumprimento do 
convênio nº 1.705/2014 firmado com a SES/MG. Data: 11/02/2016 
– Horário:13:15 o Edital na integra está disponível no site:queluzito.
mg.gov.br. informações pelo tel:031)3722-1222– rosângela ramalho 
– pregoeira.

2 cm -26 789532 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO- 
aviso de licitação processo licitatório nº 002/2016 p.p. 001/2016 r.p 
001/2016, Contratação de empresa/pessoa física para prestação de ser-
viços de transporte escolar durante o ano de 2016, a realizar no dia 
11.02.2016 às 08h00min. informações fone (38)3832-1135 – antônio 
de oliveira pinto – prefeito Municipal.
p.M de são João do paraíso - aviso de licitação processo licitatório 
nº 003/2016 p.p. 002/2016 r.p 002/2016, fornecimento de gêneros ali-
mentícios e material de limpeza, para o ano em exercício 2016, a reali-
zar no dia 15.02.2016 às 08h00min. informações fone (38)3832-1135 
– antônio de oliveira pinto – prefeito Municipal.

3 cm -26 789377 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO- aviso dE 
liCitaÇÃo - proCEsso nº 03/2016 - prEGÃo prEsEnCial nº 
03/2016 - o MUniCipio dE Matias Cardoso-MG, realizará, no 
dia 16/02/2016 as 09:00, em sua sede a avenida Hudson Charles, n°.2, 
alto bonito,Matias Cardoso-MG, licitação na modalidade de pregão 
presencial, do tipo menor preço, srp para futura aquisição de Mate-
rial de Limpeza, Higiênico, Utensílios, conforme especificações cons-
tante do edital, cuja cópia poderá ser adquirida no referido endereço, 
no horário de 08:00 às 14:00, hs, nos dias úteis, no email licitacao@
matiascardoso.mg.gov.br ou fone 38-3616-3197. Matias Cardoso- MG, 
26 de Janeiro de 2016. fabrício de souza Costa – pregoeiro nomeado.

3 cm -26 789362 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO- aviso 
dE liCitaÇÃo - proCEsso nº 04/2016 - prEGÃo prEsEnCial 
nº 04/2016 - o MUniCipio dE Matias Cardoso-MG, realizará, 
no dia 17/02/2016 as 10:00 hs, em sua sede a avenida Hudson Char-
les, n°.2, alto bonito, Matias Cardoso-MG, licitação na modalidade 
de pregão presencial, do tipo menor preço, srp para serviço de Con-
fecção de prótese dentária para atendimento a ação rede brasil sem 
miséria - programa brasil sorridente do Ministério da saúde, conforme 
especificações constante do edital, cuja cópia poderá ser adquirida no 
referido endereço, no horário de 08:00 às 14:00, hs, nos dias úteis, 
no email licitacao@matiascardoso.mg.gov.br ou fone 38-3616-3197. 
Matias Cardoso- MG, 26 de Janeiro de 2016. fabrício de souza Costa 
– pregoeiro nomeado.

3 cm -26 789358 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ- aviso dE liCi-
taÇÃo – aviso dE abErtUra dE proCEsso liCitatÓrio 
nº 006/2016: o município de Maria da fé, MG, através do prego-
eiro Municipal , torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
04/02/2016, em sua sede praça Getúlio vargas, nº 60, Centro, Maria 
da fé, MG, CEp: 37.517-000, a habilitação para o processo licitatório 
nº 006/2016, pregão presencial nº 005/2016, objetivando a contratação 
de serviço técnico especializado, visando à operacionalização de con-
curso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal 
da prefeitura Municipal e processo seletivo para cargos do programa 
Esf (saúde da família). os Editais estão à disposição dos interessa-
dos no local acima mencionado e no site oficial da Prefeitura: www.
mariadafe.mg.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: compras@
mariadafe.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3662 – 2060. Maria da fé, 
25 de janeiro de 2016. adilson dos santos, prefeito Municipal. neuza 
Caetano braga, Membro da Comissão de licitação.

4 cm -26 789211 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA- pregão presencial nº 
005/2016 - a p.M. ninHEira/MG, torna pública a realização do pre-
gão presencial nº 005/2016, tipo registro de preços, para a aquisição 
de vestuário de uso pessoal, artigos de Cama, Mesa e banho para aten-
der necessidades dos diversos setores da prefeitura, no dia 16/02/2016 
às 09h00min. Maiores informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 – 
lúcio silva sobrinho – pregoeiro Municipal.
a p.M. ninHEira/MG, torna pública a realização do pregão presen-
cial nº 006/2016, para contratação de empresa para o fornecimento 
de gêneros de alimentação para o preparo de merenda escolar no dia 
15/02/2016 às 11h00min. Maiores informações pelo fone/fax (038) 
3832-8335. lúcio silva sobrinho – pregoeiro Municipal.

3 cm -26 789511 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG– 
toMada dE prEÇos nº 02/16. Menor preço unitário. objeto: exe-
cução de serviços de recapeamento e serviços de manutenção corre-
tiva (tapa buracos). data do recebimento das propostas e documentos: 
11/02/16 às 14:00 horas, na praça Cleves de faria, 104, Centro. o edital 
dessa licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.
santabarbara.mg.gov.br e na divisão de Compras da prefeitura. santa 
bárbara, 26/01/16. a) Cláudio alves braga – Cpl

2 cm -26 789507 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA/MG- aviso de pre-
gão presencial nº001/2016, processo 007/2016. leite e Cesta básica. a 
prefeitura Municipal de paraopeba/MG torna público que no dia 11 de 
fevereiro de 2016, às 14 (quatorze horas), realizará, no departamento 
de Compras licitações, Contratos e Convênios, sito na rua américo 
barbosa nº13, Centro, nesta, pregão presencial, onde serão recebidos 
e abertos os envelopes de habilitação e propostas, objetivando a Con-
tratação de fornecedor de leite e Cesta básica. Cópias do edital pode-
rão ser obtidas no endereço supra e através do site www.paraopeba.
mg.gov.br informações através do telefone: 031-3714-1442 no horá-
rio de 13:00 às 17:00 horas e email licitacao@paraopeba.mg.gov.br, 
breno.licitacoes@paraopeba.mg.gov.br . paraopeba/MG, 27 de janeiro 
de 2016. Pacífico Geraldo de Deus - Prefeito Municipal.

3 cm -26 789413 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA/MG– aviso de 
licitação tomada de preços nº 002/2016 - o Município de santa vitória 
MG torna público o processo licitatório nº 010/2016, tomada de pre-
ços nº 002/2016. tipo: menor preço por lote. abertura: 11 de fevereiro 
de 2016 às 13:00 horas. local: prédio da prefeitura Municipal. objeto: 
Contratação de empresa para construção de ponte em bueiro armco em 
santa vitória. recursos: bdMG processo nº 17944.001178/2015-13. 
informações: fone (34) 3251-8508 das 12:00h às 17:00h e-mail licita-
cao@santavitoria.mg.gov.br. Condições de participação: poderão parti-
cipar pessoas jurídicas devidamente constituídas mediante a retirada do 
edital através de depósito bancário na conta 7.140-4 ag. 2593-3 banco 
do brasil, no valor de r$10,00 (dez reais) que será recolhido aos cofres 
do município. Município de santa vitória aos 27 dias do mês de janeiro 
de 2016. Genésio franco de Morais neto, prefeito Municipal.

4 cm -26 789396 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG – aviso 
de licitação - processo licitatório nº003/2016 – pregão presencial 
nº002/2016, torna público o aviso de licitação objetivando a “con-
tratação de pessoa jurídica com habilidade no ramo de transporte de 
passageiros, para a prestação de serviços de transporte de escolares 
da educação básica da rede pública municipal e estadual, em atendi-
mento da secretaria Municipal de Educação. abertura dos envelopes 
dia 10.02.2016 às 10:00 horas. interessados manter contato através do 
e-mail: licitacao@montalvania.mg.gov.br ou pelo telefone (38)3614-
1537/1429 das 7:30 às 13:30 horas.

3 cm -26 789431 - 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE/
MG– lEi nº 732/2015 - a prefeitura Municipal de Congonhas do 
norte faz saber que o prefeito Municipal, ricardo queiroz reis san-
cionou no dia 30 de dezembro de 2015 a lei nº 732/2015 que cria o 
distrito denominado “santa Cruz dos alves” território do município 
de Congonhas do norte. o acesso a mencionada lei pode ser feito pelo 
emailassessoria@congonhasdonorte.mg.gov.brou no prédio da prefei-
tura Municipal em Congonhas do norte.

2 cm -26 789412 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS/MG- 
aviso de licitação - processo nº 010/2016 - pregão presencial nº 
003/2016. Objeto: Contratação de empresa com profissionais médicos 
destinados a prestação de serviços junto aos psfs programa saúde da 
família deste município com entrega dos envelopes até as 08:00 horas 
do dia 11/02/2016. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 
- ou através do e-mail licitacao@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede 
da prefeitura Municipal de rio pardo de Minas - 27/01/2016 Jovelino 
pinheiro Costa - prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS/MG-
aviso de licitação - processo nº 011/2016 - pregão presencial nº 
004/2016. Objeto: Contratação de empresa com profissionais Far-
macêuticos/bioquímicos destinados a prestação de serviços junto ao 
laboratório de analises Clinica e fundação Coronel João de almeida 
deste município com entrega dos envelopes até as 11:00 horas do dia 
11/02/2016. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou 
através do e-mail licitacao@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede da 
prefeitura Municipal de rio pardo de Minas - 27/01/2016 Jovelino 
pinheiro Costa - prefeito Municipal.

5 cm -26 789310 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG- Edi-
tal 01/15 - 1º Edital Convocação p/ nomeação e posse Concurso público 
- Edital 01/15 - o prefeito Municipal, considerando a homologação do 
resultado do Concurso público p/ provimento de vagas do quadro de 
efetivos-Edital nº 01/15(07/08/15) - ConvoCa os candidatos p/ apre-
sentação de documentação-relação dos Convocados, doc. necessários 
e demais informações disponíveis em http://lagoadospatos.mg.gov.br/
portal, e quadro de avisos da prefeitura.

2 cm -26 789527 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG- aviso dE 
liCitaÇÃo - prEGÃo prEsEnCial 008/2016. objeto: registro 
de preços de cargas de gás (Glp) 13 kg. Credenciamento: de 12h30 as 
13h00 do dia 18/02/2016. o edital está disponível no site www.itapece-
rica.mg.gov.br. andréa vilano - pregoeira.

1 cm -26 789449 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA/MG- reti-
ficação Concorrência nº. 001/2016. O Município de Várzea da Palma/
MG, torna pública a abertura de processo licitatório para a contratação 
de empresa, com aplicação de mão de obra e material, para constru-
ção de uma Creche proinfância tipo i, com área a ser construída de 
1.510,23 m², para atender 188 alunos a cada turno, no Município de 
Várzea da Palma-MG, conforme edital e seus anexos. Retifica a data 
de julgamento: 15/02/2016, às 08hs, no setor de licitações, situado na 
rua Cláudio Manoel da Costa, nº 1.000, bairro pinlar, Cep 39.260-000, 
várzea da palma. Maiores informações no setor de licitações ou atra-
vés do telefone (38) 3731 - 9200 ou e_mail varzeadapalma.licitacao@
yahoo.com.br. Eduardo Monteiro de Morais prefeito do Município de 
várzea da palma/MG.

3 cm -26 789389 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ/MG- pregão presencial 
001/2016 - a prefeitura M. de Ubaí torna publico o processo licitatório 
001/2016 pregão presencial - registro de preço 001/2016, objeto: con-
tratação de empresa para manutenção de veículos com fornecimento 
de peças, sessão: 11/02/2016 ás 14:30 hs. informações licitacao@ubai.
mg.gov.br - Frederico F. Lima - Pregoeiro oficial.

2 cm -26 789440 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG 
-proc. 124/2015 - Conc. 001/2015. objeto: outorga de cessão onerosa 
de uso de espaço hospitalar para exploração dos serviços de dialise e 
nefrologia no município de brasília de Minas. Contratada: UnidadE 
dE tErapia rEnal sUbstitUtiva dE CaratinGa ltda. 
valor: 4% sobre o faturamento da empresa. vigencia: 31/12/2016.

2 cm -26 789514 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG- Homologação 
Concurso público, Edital nº 01/2015. o prefeito Municipal,no uso de 
suas atribuições, Homologa o Resultado final do Concurso Público 
publicado no site: www.seapconcursos.com.br em 22/01/2016, atra-
vés do decreto 1467 de 25/01/2016, para que produza os seus efei-
tos legais.
prEfEitUra MUniCipal dE pErdiGÃo/MG - Julgamento 
tomada de preço 011/2015. torna público os nomes dos interessados 
em compor a sub Comissão técnica para realizar o julgamento da pro-
posta técnica da tomada de preços 011/2015, Com vínculo com Muni-
cípio: Márcia Maria brandão pinto, Maria das Graças e Maria apare-
cida alves ricardo. sem vínculo: tatiane lucia amaral, diego duarte 
silva, Jonas sérgio dos santos e rodrigo Castro.

3 cm -26 789447 - 1

Editais de Comarcas
JUstiÇa fEdEral sUbsEÇÃo JUdiCiÁria dE divinÓpo-
lis-MG 2a varaEdital dE CitaÇÃo CoM praZo dE 30 
dias.o doUtor fabiano vErli, JUiZ fEdEral titUlar 
da sEGUnda vara fEdEral da sUbsEÇÃo JUdiCiÁria dE 
divinÓpolis, na forMa da lEi.faz saber aos que o presente 
edital vir ou dele conhecimento tiver que, perante este Juízo federal e 
respectiva secretaria, tramita(m) o(s) processo(s) de execução por título 
extrajudicial, promovido(s) pela CaiXa EConÔMiCa fEdEral, 
abaixo discriminado(s). tendo em vista o fato de o(s) executado(s) 
estarem em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, com prazo 
de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado no 
lugar de costume, na sede deste Juízo, sito no endereço da praça dom 
Cristiano, n°. 298, centro, divinópolis, CEp: 35500-004, Cita(M) o(s) 
executado(s) e/ou respectivo(s) coobrigado(s), para que, no prazo de 3 
dias, paguem os débitos exeqüendos e os encargos legais do procedi-
mento, a serem atUaliZados na oCasiÃo do paGaMEnto 
ou nomear bens à penhora pelo valor do débito e não o fazendo serão 
penhorados ou arrestados tantos bens de sua propriedade quantos bas-
tarem para a satisfação da dívida e acessórios, podendo opor embargos 
em 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste edital. E, 
para que não se alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, 
na forma da lei.
processo:878-16.2013.4.01.3811 Executados:MatEUs roCHa 
CaMpos ME eMatEUs roCHa CaMpos Citando:MatEUs 
roCHa CaMpos ME, CnpJ: 07.154.259/0001-36 eMatEUs 
roCHa CaMpos, Cpf: 041.709.046-30, débito: r$159.287,23 data 
de atualização, conforme especificado na inicial do processo.

da 2a vara de divinópolis
6 cm -22 788705 - 1

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS- Oficiala Silvana Maria 
bolivar Moreira Menicucci - sub 
Oficiala Priscilla Bolivar Moreira 
Menicucci - belo Horizonte – rua 
são paulo, 684 – loja 08 – fonE: 
3201-0941/3201-2761. – Cartório 
bolivar.

Edital de loteamento (lei federal nº. 6.766 de 19-12-1979). silvana 
Maria bolivar Moreira Menicucci, titular do 3º of. de registro de 
imóveis da Comarca de belo Horizonte – MG, em pleno exercício de 
suas funções, sito à rua são paulo nº. 684 loja 08 – Centro – Edifício 
vila rica, CEp: 30.170.131. tel. (31) 3201.0941.
Certifica que foi apresentado à Registro e Protocolado sob o nº 449939, 
em 11 de janeiro de 2016, sendo apresentante Mrv EnGEnHaria 
E partiCipaÇÕEs s/a, inscrita no CnpJ nº. 08.343.492/0001-20 
com sede nesta Capital, à Avenida Professor Mário Werneck nº 621, 
1º andar, bairro Estoril, CEp: 30.455-610, oproJEto dE lotEa-
MEntode uma área indivisa de 26.721,78 m², no lugar denominado 
fazenda santa terezinha, neste Município, de propriedade da apresen-
tante acima qualificada, conforme o R-7 da Matrícula 107671 desta 
serventia. processo nº.: 01.002.285-09-42, licenciado em 01-09-2014 
pela pMbH, e revalidado por esta em 03-09-2015, Cp-267073a dando 
origem ao lote 019 do quarteirão 014 do bairro itatiaia com área de 
21.921,89 m², sendo que esta aprovação considera 4.799,89 m² des-
tinados as vias públicas, área(s) esta(s) que passam para o patrimô-
nio público municipal no ato do registro, total parcelado com área de 
26.721,18 m². a impugnação deste Edital, poderá ser feita no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da publicação, nos termos do artigo 19 e 
seus parágrafos da lei nº. 6.766/79. belo Horizonte, de janeiro de 2016. 
A Of. Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2016. A Oficiala, Silvana Maria 
bolivar Moreira Menicucci.

8 cm -25 789154 - 1

REGISTRO DE IMÓVEIS DE BETIM
EDITAL PARA REGISTRO DE LOTE-
AMENTO– Vander Zambeli Vale, oficial 
do Cartório de registro de imóveis de 
betim – MG , na forma da lei... faz saber 
a todos quanto o presente Edital vierem ou 
dele tiverem conhecimento, que a ÁGUa 
MarinHa EMprEEndiMEntos 
iMobiliarios spE ltda, CnpJ nº

10.349.312/0001-69,requereu nos termos da lei 6.766 de 19/12/79, o 
registro do loteamento de uma área de 384.323,00m2, situada no lugar 
denominado “sÃo JoÃo da ÁGUa boa”,zona urbana desta cidade 
de betim. o loteamento se denomina “sitio sÃo JoÃo”,é formado 
por 07 quadras, 15 lotes, e foi aprovado pela prefeitura Municipal de 
betim através do processo administrativo nº 11.333/2011,com anuên-
cia prévia da agência de desenvolvimento da região Metropolitana 
Belo Horizonte no processo nº 014/2014, conforme oficio nº 251/2015 
– agência  rMbH.dG de 10/09/2015.Área dos lotes:162.608,05m2, 
sistema viário: 48.973,64m2; areas verdes – praças: 15.471,76m2, 
Área verde e lazer – parque: 62.153,17m2, Áreas institucionais: 
23.993,20m2; Área de preservação permanente (app): 71.123,18m2. 
Para fins de registro, torno público para conhecimento das partes, o 
depósito, nesta serventia, de toda a documentação exigida, con-
forme protocolo 305.651,cientificado que decorridos 15 (quinze) 
dias da 3º (terceira) e última publicação deste Edital, não havendo 
impugnação,será o loteamento registrado como determina a lei. dado 
e passado nesta cidade de betim aos 21 (vinte e um) de Janeiro de 2016 
(dois mil e dezesseis). O oficial, (ass) Vander Zambeli Vale. 

7 cm -22 788415 - 1


