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edital de Primeira Convocação para assembleia de sócios - Convoca-
ção: a sócia Flávia Maria santos da silva, detentora de 22% (vinte e 
dois por cento) do capital social, nos termos do artigo 1073, inciso I, 
do Código Civil, efetua a Primeira Convocação dos senhores sócios e 
administradores para se reunirem em reunião de sócios a ser realizada 
no dia 27/01/2017, segunda-feira, às 10:00h, na sede social localizada 
na rua santa Quitéria, 541, bairro Carlos Prates, Município de belo 
Horizonte, MG (CeP 30710-460), para deliberarem sobre a ordem do 
dia: a . Tomar as contas dos administradores e votar as demonstrações 
Financeiras e as demonstrações Contábeis referentes aos exercícios 
sociais encerrados até 31 de dezembro de 2012 (CC/02, art . 1078, I); 
b . deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios sociais 
encerrados até 31 de dezembro de 2012 (CC/02, art . 1078, I); c . delibe-
rar quanto à instalação do Conselho Fiscal e eleger os seus membros, 
fixando-lhe a remuneração; d. Deliberar sobre reunião do Conselho 
de administração sobre nomeação de administradores e apreciar suas 
decisões; e . Tomar informações sobre a utilização de equipamentos da 
bC Trade por outras empresas . f . outros assuntos diretamente rela-
cionados à ordem do dia ou dela diretamente decorrentes; g . outros 
assuntos de competência da reunião de sócios cuja urgência não per-
mita aguardar a convocação de outra reunião . Ficam todos os admi-
nistradores intimados a prestar respectivas contas referentes aos exer-
cícios sociais que serão apreciados na assembleia de sócios, devendo 
os documentos referidos no item “a” da ordem do dia serem postos, 
por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição 
dos sócios que não exerçam a administração (Código Civil, art . 1078, 
parágrafo único) . belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2014 . Flávia Maria 
santos da silva (sócia administradora) pp adriano augusto Pereira de 
Castro oab/MG 94 .950 .

7 cm -15 508758 - 2
o coNSÓRcIo INT . AlIANçA PARA A SAÚdE - cIAStorna-
público a retificação do Processo Licitatório nº. 001/2014 - Pregão 
Presencial 001/2014 - registro de preços . objeto:aquisição de kits 
de testes de diagnostico da dengue . Novas datas: Credenciamento 
04/02/2014 - 09h:30m . abertura da sessão 04/02/2014 - 09h45m . o 
edital retificado está a disposição no site: www.consorcioalianca.saude.
mg .gov .br .Informações: (31) 3215-7371 - Marcelino Jardim Campos 
- Pregoeiro .

2 cm -17 509946 - 1
o Consorcio Intermunicipal de saúde e desenvolvimento da bacia do 
urucuia e Noroeste de Minas, Processo licitatório nº . 26/2013, Pre-
gão Presencial nº . 25/2013 registro de preços . objeto: Contratação de 
seguro automotivo para veículos da frota do transporte em saúde do 
CIsbuNM . Contratada: Porto seguros Companhia de seguros Gerais, 
Valor Total: r$ 30 .000,00 (Trinta mil reais) . assinatura: 23/12/2013, 
Vigência 12 meses . roberto sales - Presidente do CIsbuNM .

2 cm -17 509981 - 1
coNSÓRcIo INTERMuNIcIPAl dE SAÚdE dA MIcRoRRE-
GIÃo dE MANGA - cISMMA- resulTado ProCesso - Pro-
cesso nº . 3/2013 - Credenciamento nº . 01/2013 - Ficam credenciados os 
seguintes profissionais/empresas: D. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA; 
VaNessa CIleNe rIbeIro PIMeNTa TITo; dourado & Cou-
TINHo sC lTda; ClÍNICa saNTa MarIa lTda; aNdrada 
saÚde lTda - Me; ClÍNICa MÉdICa ar s/s lTda; e ClÍNICa 
MÉdICa robleTo e araÚJo lTda . Vigência: 02/08/2013 a 
02/08/2014 . anastácio Guedes saraíva - Presidente do CIsMMa .

2 cm -17 510011 - 1

câmaras e Prefeituras 
do Interior

eXTraTo de TerMo adITIVo a CoNTraTo

Contratante: Câmara Municipal de alfenas; Contratado: diretriz Infor-
mática ltda, CNPJ n .º 22 .493 .902/0001-40; objeto: prorroga o prazo 
de execução do contrato n .º 06/2010, por mais 12 (doze) meses e rea-
justa os valores com base no índice INPC, nos termos da cláusula ter-
ceira do contrato em aditamento; Valor global estimado do aditivo: r$ 
4 .788,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais); Processo nº 
03/2010; Contrato nº 06/2010; 4º Termo aditivo; data de assinatura: 
15/12/2013; Vigência: até 15/12/2014; assinaturas: Pela contratante: 
Hemerson lourenço de assis – Presidente; Pela contratada: dilcy Gui-
marães de Paiva– representante legal

3 cm -20 510498 - 1
extrato de Contrato 13/2014 -Processo licitatório nº 16/2013, Pregão 
Presencial nº 14/2013 . Contratante: CÂMara MuNICIPal de ITa-
bIrITo / MG . objeto: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços profissionais especializados de assessoria, consultoria e treina-
mento, visando o desenvolvimento institucional, o acompanhamento 
das atividades do Controle Interno e Gestão Pública, para atender a 
Câmara Municipal de Itabirito – MG . Contratada: Controle Contábil, 
Consultoria, auditoria e Gestão ltda . CNPJ: 09 .281 .816/0001-05 . 
Valor: r$ 82 .200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais) . Vigência do 
Contrato: 13/01/2014 a 31/12/2014 . dotação: 01 .01 .002/01 .031 .0001- 
2006/3 .3 .3 .90 .35 .00 .00 - Ficha 11

3 cm -17 510124 - 1
CÂMara MuNICIPal de laGoa da PraTa-MG - 1º Termo adi-
tivo ao Contrato Administrativo N.º 05/2013 firmado entre a CMLP e a 
empresa PoNTual eleVadores lTda-Me . Prorrogação do prazo 
de vigência do referido contrato por 12 meses - Valor: r$ 3 .960,00 – 
objeto do contrato: a permanência da prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e/ou corretiva no equipamento de elevação, modelo 
atena, 02 Paradas, instalado no endereço da sede da Câmara  .edMar 
NuNes MIraNda – PresIdeNTe .

2 cm -17 510040 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE PARAGuAçu/MG

eXTraTo PublICaçÃo 1º TerMo adITIVo ao CoNTraTo 
Nº 016/2013 - Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e reIs e 
reIs audITores assoCIados – ePP . objeto: PresTaçÃo de 
serVIços TÉCNICos esPeCIalIZados de CoNsulTorIa e 
assessorIa . Vigência: 12(doze) meses – 02/01/2014 a 31/12/2014 . 
base legal: art . 57, II, da lei nº 8 .666/93 e demais alterações . data: 
23 de dezembro de 2013 Valor Total: r$ 46 .080,00 (quarenta e seis 
mil e oitenta reais) (r$ 3 .840,00 por mês) . assinam: José rafael de 
souza – Presidente da Câmara Municipal e reIs e reIs audITo-
res assoCIados – ePP . eXTraTo PublICaçÃo 1º TerMo 
adITIVo ao CoNTraTo Nº 012/2013 Partes: Câmara Munici-
pal de Paraguaçu- MG e rádio objetiva 1 ltda .objeto: serviços de 
transmissão das sessões da Câmara Municipal, através de emissora 
de rádio e programa semanal aos sábados .Vigência: 12(doze) meses – 
02/01/2014 a 31/12/2014 . base legal: art . 57, II, da lei nº 8 .666/93 
e demais alterações . data: 23 de dezembro de 2013 Valor Total: r$ 
21 .360,00 (r$ 1 .780,00 por mês) .assinam: José rafael de souza – Pre-
sidente da Câmara Municipal e Julio Cezar bueno Ferreira – Proprietá-
rio da rádio objetiva 1 ltda . eXTraTo PublICaçÃo 1º TerMo 
adITIVo ao CoNTraTo Nº 011/2013 Partes: Câmara Municipal de 
Paraguaçu- MG e Fundação de educação e Cultura JCb Ferreira(TV 
objetiva) .objeto: serviços de transmissão das sessões da Câmara 
Municipal através de emissora de televisão . Vigência: 12(doze) meses 
– 02/01/2014 a 31/12/2014 . base legal: art . 57, II, da lei nº 8 .666/93 
e demais alterações . data: 23 de dezembro de 2013 Valor Total: r$ 
29 .880,00 (r$ 2 .490,00 por mês) . assinam: José rafael de souza – Pre-
sidente da Câmara Municipal e Julio Cezar bueno Ferreira – Proprie-
tário da Fundação de educação e Cultura JCb Ferreira(TV objetiva) . 
eXTraTo PublICaçÃo 1º Termo aditivo ao Contrato 018/2013 . 
Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu- MG e MeMorY ProJeTos 
e deseNVolVIMeNTo de sIsTeMas lTda . objeto: prestação 
de serviços de informática . Vigência: 12(doze) meses – 02/01/2014 a 
31/12/2014 . base legal: art . 57, II, da lei nº 8 .666/93 e demais alte-
rações . data: 23 de dezembro de 2013 . Valor Total: r$ 13 .800,00 (r$ 
1 .150,00 por mês) . assinam: José rafael de souza – Presidente da 
Câmara Municipal e MeMorY ProJeTos e deseNVolVIMeNTo 
de sIsTeMas lTda . eXTraTo PublICaçÃo 1º Termo aditivo 
ao Contrato 006/2013 . Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu- MG e 
belo GraFICa lTda . objeto: prestação de serviços de Impressão 
Gráfica do Informativo TRIBUNA LIVRE Vigência: 12(doze) meses 
– 02/01/2014 a 31/12/2014 . base legal: art . 57, II, da lei nº 8 .666/93 
e demais alterações . data: 23 de dezembro de 2013 Valor Total: r$ 
1 .080,00 por edição (r$ 10 .800,00 por 10 edições) . assinam: José 
rafael de souza – Presidente da Câmara Municipal e belo GraFICa 
lTda . eXTraTo PublICaçÃo 4º Termo aditivo ao Contrato 

011/2010 . Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu- MG e seleNa 
sIlVa de arauJo . objeto: prestação de serviços contábeis . Vigên-
cia: 12(doze) meses – 02/01/2014 a 31/12/2014 . base legal: art . 57, II, 
da lei nº 8 .666/93 e demais alterações . data: 23 de dezembro de 2013 . 
Valor Total: r$ 22 .794,49 (r$ 1 .899,54 por mês)
assinam: José rafael de souza – Presidente da Câmara Municipal e 
selena silva de araújo .eXTraTo PublICaçÃo TerMo adI-
TIVo ao CoNTraTo Nº 017/2013 . Partes: Câmara Municipal de 
Paraguaçu- MG e Cristiane rodrigues alencar . objeto: serviços de 
assistente legislativo da Câmara Municipal de Paraguaçu .
Vigência: 09(nove) meses – até 30/09/2014 . base legal: artigo 24, 
II c/c artigo 23, II, ‘a’, ambos da lei Federal nº 8 .666/1993 e suas 
posteriores alterações . data: 23 de dezembro de 2013 . Valor Total: r$ 
7 .920,00 (r$ 880,00 por mês) . assinam: José rafael de souza – Presi-
dente da Câmara Municipal e Cristiane rodrigues alencar . eXTraTo 
PublICaçÃo CoNTraTo Nº 001/2014 . Partes: Câmara Municipal 
de Paraguaçu- MG e NetHorizontes Informatica lTda . –Me .objeto: 
prestação de serviços de hospedagem do “website” do Poder legisla-
tivo Municipal . Vigência: 12(doze) meses – 06/01/2014 até 31/12/2014 . 
base legal: artigo 24, II c/c artigo 23, II, ‘a’, ambos da lei Federal nº 
8 .666/1993 e suas posteriores alterações .data: 06 de janeiro de 2014 . 
Valor Total: r$ 262,80 (r$ 21,90 por mês) . assinam: José rafael de 
souza – Presidente da Câmara Municipal e NetHorizontes Informatica 
lTda .eXTraTo PublICaçÃo CoNTraTo Nº 002/2014 . Par-
tes: Câmara Municipal de Paraguaçu- MG e Max Telecom Provedor 
de acesso a Internet ltda . objeto: prestação de serviços de acesso a 
internet . Vigência: 12(doze) meses – 08/01/2014 até 31/12/2014 . base 
legal: artigo 24, II c/c artigo 23, II, ‘a’, ambos da lei Federal nº 
8 .666/1993 e suas posteriores alterações . data: 08 de janeiro de 2014 . 
Valor Total: r$ 4 .320,00 (r$ 360,00 por mês) . assinam: José rafael de 
souza – Presidente da Câmara Municipal e Max Telecom Provedor de 
acesso a Internet ltda .

17 cm -16 509512 - 1
cAMARA MuNIcIPAl dE RIbEIRAo dAS NEVES-MG- 
eXTraTo de CoNTraTo . a Camara Municipal de ribeirão das 
Neves, publica 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 001/2012, 
firmado entre a Camara Municipal e Kaio Silva Araujo, para prestação 
de serviços em manutenção de computadores e rede de computadores, 
ficando prorrogado o vencimento para 20/01/2015. Célio Eustáquio da 
Fonseca – Presidente da Câmara .

2 cm -17 510087 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE SARZEdo

(PreGÃo PreseNCIal 03-14) . Nos termos do art . da lei nº 
10.520/2002, fica publicado a realização de um Pregão Presencial para a 
aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e utensílios nas 
quantidades, qualidades e condições descritas e especificadas no Anexo 
I; cópia disponível na Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, nº 
199, Centro, sarzedo/MG, fones: 31 – 3577/7401ou 3577/7335; e no 
site: camarasarzedo .mg .gov .br . apresentação das propostas: 31/01/14 
(6ª feira), horário: 09hs00min, no mesmo endereço . sarzedo, 17/01/14 . 
Chaslei a . Martins, Presidente da Câmara .

3 cm -20 510444 - 1
CÂMara MuNICIPal de ParaoPeba - eXTraTo 3º TerMo 
adITIVo ao CoNTraTo Nº 011/2011 - Contratantes: Câmara 
Municipal de Paraopeba e Memory Projetos e desenvolvimento de sis-
tema ltda . objeto: aditamento de prazo, de 01/01/2014 a 31/12/2014 
e reajuste contratual de valor da prestação dos serviços que passa para 
r$1 .345,05 (um mil , trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centa-
vos), em razão do reajuste pelo índice acordado . Processo 011/2011 – 
Convite 003/2011 . Paraopeba, 30 de dezembro de 2013 .
eXTraTo 3º TerMo adITIVo ao CoNTraTo Nº 016/2012 - 
Contratantes: Câmara Municipal de Paraopeba e João Cláudio rocha 
eugênio . objeto: prorrogação, por 12 (doze) meses, a vigência do con-
trato básico, com início em 01/01/2014 e términos em 30/12/2014 . 
Processo 016/2012 – Convite 002/2012 . Paraopeba,30 de dezembro 
de 2013 .
eXTraTo 3º TerMo adITIVo ao CoNTraTo Nº 019/2012 - 
Contratantes: Câmara Municipal de Paraopeba e Juliana Fernandino 
Costa . objeto: prorrogação, por 12 (doze) meses, a vigência do contrato 
básico, com início em 01/01/2014 e términos em 31/12/2014 . Processo 
022/2012 – Convite 003/2012 . Paraopeba, 30 de dezembro de 2013 .

4 cm -17 509821 - 1
A Prefeitura Municipal de São João del-Rei/MG, através de seu 
Fundo Municipal de saúde, torna público a abertura do Processo licita-
tório, na modalidade Pregão Presencial – registro de Preços nº 002/14, 
para aquisição de leite especial . data: 03/02/14 às 13:00h . Pregoeira: 
Glesiane Mayra benfenati Cardoso . edital disponível no site da prefei-
tura – www .saojoaodelrei .mg .gov .br . Informações por e-mail: licitasau-
desjdr@hotmail .com .
Prefeitura Municipal de são João del-rei//FMs: 6º TerMo adI-
TIVo de VIGÊNCIa ao CoNTraTo 013/2010 . Pl030/2010 dis-
pensa 005/2010 Contrato de locação de Imóvel para o Núcleo de 
Medicina Antroposófica. Maria Nazareth Guimarães de Souza. CPF: 
684 .810 .046-34 . Val: 01/12/13 a 01/04/14 .
2º adITIVo de VIGÊNCIa ao CoNTraTo 043/2012 . Pl113/2012 
dispensa 036/2012 Contrato de locação de Imóvel para o CaPs ad . 
belchior de Nazaré Trindade . CPF: 283 .886 .156-53 . Val: 31/12/13 a 
31/01/14 .
4º adITIVo ao CoNTraTo 004/2010 . Pl030/2010 dispensa 
005/2010 Contrato de locação de Imóvel para a Farmácia Popular 
do brasil . afonso Maria de oliveira . CPF: 048 .365 .296-20 . Valor: 
r$2 .126,53 . Valor Global: r$25 .518,36 . Val: 04/01/14 a 04/01/15 .

5 cm -20 510505 - 1
MuNIcÍPIo dE cAPINÓPolIS. Aviso de retificação do edital de 
Pregão Presencial nº 002/14 . objeto: aquisição de equipamentos médi-
co-hospitalares, odontológicos e outros p/ atender as necessidades da 
secretaria M . de saúde em atendimento à portaria nº 2 .719 de 04/12/12 
do Ministério da saúde . a Pregoeira comunica q/ o edital do PP 002/14 
sofreu alterações no Título 07 item 02 e no Título 08 subitem item 
1 .4 . as alterações estão disponíveis no site: www .capinopolis .mg .gov .
br  .Fica mantida a data de abertura inicialmente divulgada: data para 
abertura dos envelopes: dia 29/01/14 . as demais disposições permane-
cem inalteradas . Capinópolis-MG,20/01/14

3 cm -20 510494 - 1
aVIso de lICITaçÃo

o município de Franciscópolis torna público que realizará no dia 
31/01/2014 às 08H00MIN o Pregão Presencial para registro de Pre-
ços n.º 001/2014 para aquisição de combustíveis, filtros e lubrifican-
tes objetivando o abastecimento da frota de veículos utilitários, cami-
nhão, ônibus e máquinas pesados utilizados pela Prefeitura Municipal 
de Franciscópolis, realizará no dia 31/01/2014 às 13H00MIN o Pregão 
Presencial 002/2014 para aquisição de gêneros alimentícios, destina-
dos à manutenção do Programa Municipal de alimentação escolar, 
realizará no dia 03/02/2014 às 08H00MIN o Pregão Presencial para 
registro de Preços n .º 003/2014 para aquisição de gêneros alimentí-
cios diversos a serem utilizados pelas secretarias municipais e realizará 
no dia 03/02/2014 às 13H00MIN o Pregão Presencial para registro de 
Preços n .º 004/2014 para contratação de empresa para locação de veícu-
los para atendimento das necessidades do Transporte escolar do Muni-
cípio de Franciscópolis – MG . Informações completas com a Comissão 
Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Franciscópolis na 
avenida Presidente kennedy – 67 – Centro – fone 33 35148000 . allan 
Max Caldeira . Pregoeiro .

4 cm -20 510371 - 1
o MuNIcÍPIo dE MoEMA/MG,torna público que fará reali-
zar licitação sob a modalidade Pregão Presencial nº 04/2014, no dia 
04/02/2014 às 16:00 horas, para aquisição de tanque para transporte de 
água com capacidade para 10 .000 litros – informações 37 3525 1355 – 
Moema/MG, 17/01/2014 .

1 cm -20 510135 - 1
MuNIcÍPIo dE PRESIdENTE olEGáRIo MG –extrato de 
dispensa 06/14-o Prefeito Municipal de Presidente olegário-MG, no 
uso de suas atribuições legais com base no art . 24, inciso IV, da lei 
n° 8 .666/93 e suas alterações posteriores raTIFICa a contratação de 
retina Clinic lTda - Me, fornecimento e aplicação de medicamento 
de uso intravítreo, na paciente abadia Geni de araújo, em cumprimento 
à mandado judicial, total r$ 15 .200,00 . extrato de dispensa 07/14-o 
Prefeito Municipal de Presidente olegário-MG, no uso de suas atri-
buições legais com base no art . 24, inciso XXVI, da lei n° 8 .666/93 e 
suas alterações posteriores raTIFICa a contratação de CIsalP, pres-
tação de serviços médicos e consultas especializadas, exames e proce-
dimentos de saúde preventiva e curativa e outros, total r$ 735 .000,00 . 
reTIFICa publicação de dispensa 04/14, do dia 11/01/14, onde lê-se 

dispensa 03/14 leia-se 04/14, valor r$ 3 .650,00 . antonio Cláudio 
Godinho – Prefeito Municipal . aviso Pregão Presencial 07/14-o Muni-
cípio de Presidente olegário torna público que realizará licitação Pre-
gão Presencial, dia 05/02/14 às 13h00min . objeto: aquisição de mate-
rial odontológico . adriana N . s . sousa – Pregoeira . Informações fone 
3438111231 . www .po .mg .gov .br .

4 cm -20 510484 - 1
A PREFEITuRA MuN . dE coNcEIçÃo dAS PEdRAS/ MG– a 
Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras – MG, através do Pre-
feito Municipal, senhor sebastião edicássio raimundo, tendo em vista 
o que consta do processo licitatório nº 149/2013, amparado pelo inte-
resse da Administração Publica devidamente justificado pelas Secreta-
rias Municipais do Município de Conceição das Pedras/MG, constante 
nos autos, torna-se reVoGada a lICITaçÃo PreGÃo PreseN-
CIal Nº 73/2014, destinada a aquisição de artigos de papelaria e mate-
rial escolar para atendimento das necessidades dos diversos setores da 
Prefeitura de Conceição da Pedras/MG. Afixe-se cópia deste ato no 
Mural da Prefeitura e publique-se no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos 
legais de publicidade. Desde já, fica assegurada a todos os interessados, 
a aplicabilidade dos termos dos artigos 109, inciso I, alínea “c” e 110, 
ambos da lei 8 .666/93 . Conceição das Pedras/MG, 16 de janeiro de 
2014 . 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.

a PreFeITura MuN . de CoNCeIçÃo das Pedras/ MG – 
Torna público que o Processo licitatório, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº 01/2014 . objeto: aquisição serviços de Instrutor Físico para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de educação e saúde 
do município de Conceição das Pedras, com sua abertura marcada para 
o dia 31/01/2014 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.

6 cm -20 510372 - 1
“o Município de abadia dos dourados torna pública a assinatura do 
Contrato bF nº 177 .930/13 com o banco de desenvolvimento de Minas 
Gerais s .a . em 27 de dezembro de 2013, no valor de r$ 1 .000 .000,00 
(um milhão de reais) com recursos do ProGraMa bdMG MaQ” .

1 cm -17 509828 - 1
aviso licitação .A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AcAIAcAtorna 
pública a realização de licitação – Pregão Presencial 015/2014, para 
aquisição de Hortifrutigranjeiros, gás e água . Maiores informações e 
cópia do edital poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal 
de acaiaca, na Praça Tancredo Neves, 35, acaiaca . Tel:(31)3887-1122 . 
acaiaca, 20 .01 .2014 .

aviso licitação . a Prefeitura Municipal de acaiaca torna pública a rea-
lização de licitação – Pregão Presencial 016/2014, para aquisição de 
Material Permanente . Maiores informações e cópia do edital poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de acaiaca, na Praça Tan-
credo Neves, 35, acaiaca . Tel:(31)3887-1122 . acaiaca, 20 .01 .2014 .

aviso licitação . a Prefeitura Municipal de acaiaca torna pública a rea-
lização de licitação – Pregão Presencial 017/2014, para aquisição de 
Material expediente/escolar/escritório . Maiores informações e cópia do 
edital poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de acaiaca, 
na Praça Tancredo Neves, 35, acaiaca . Tel:(31)3887-1122 . acaiaca, 
20 .01 .2014 .

4 cm -20 510341 - 1
eXTraTo de PublICaçao de TerMo de adITaMeNTo de 
CoNVÊNIo Nº 006/2013
objeto: Custeio de acordo com o Plano de Trabalho devidamente apro-
vado pela secretaria de assistência social, visando garantir a proteção 
social básica à criança e ao adolescente .
dotação orçamentária: 02 .06 .08 .244 .2226 .2299 .3 .3 .50 .
41 .00 – subvenções para entidades assistenciais .
Convenentes: Município de aimorés e aaMar – associação de assis-
tência ao Menor aimoreense .
Vigência: 01/01/2014 a 02/03/2014 .
aimorés - MG, 02 de Janeiro de 2014 .

eXTraTo de PublICaçao de TerMo de adITaMeNTo de 
CoNVÊNIo Nº 004/2013
objeto: Manutenção das atividades de educação especial, saúde e assis-
tência às pessoas portadoras de necessidades especiais, do Município 
de aimorés, possibilitando a sua integração na sociedade .
dotação orçamentária: 02 .06 .08 .244 .2226 .2299 .3 .3 .50
 .41 .00 – subvenções para entidades assistenciais
Convenentes: Município de aimorés e aPae – associação de Pais e 
amigos dos excepcionais de aimorés .
Vigência: 01/01/2014 a 02/03/2014 .
aimorés - MG, 02 de Janeiro de 2014 .

eXTraTo de PublICaçao de TerMo de adITaMeNTo de 
CoNVÊNIo Nº 005/2013
objeto: Custeio de acordo com o Plano de Trabalho devidamente 
aprovado pela secretaria de assistência social, visando aperfeiçoar o 
amparo e assistência social ao idoso .
dotação orçamentária: 02 .06 .08 .244 .2226 .2299 .3 .3 .50 .
41 .00 – subvenções para entidades assistenciais .
Convenentes: Município de aimorés e aVeJeNa - asilo de Velhos 
Jesus Nazareno .
Vigência: 01/01/2014 a 02/03/2014 .
aimorés - MG, 02 de Janeiro de 2014 .

eXTraTo de PublICaçao de TerMo de adITaMeNTo de 
CoNVÊNIo Nº 001/2013
objeto: Prestação de serviços médicos e uso das instalações do Hos-
PITal, em especial, para o atendimento do Pronto socorro Municipal 
com atendimento 24 horas .
dotação orçamentária: 2 .03 .02 .10 .302 .2207 .2225 .3 .3
 .90 .39 .00 – outros serviços de Terceiros – PJ .
Convenentes: Município de aimorés e Hospital são José e são Camilo 
– sbsC .
Vigência: 04/01/2014 a 05/03/2014 .
aimorés - MG, 06 de Janeiro de 2014 .

10 cm -20 510404 - 1

alFredo VasCoNCelos-MG
aVIso de lICITaçÃo - ToMada de Preços Nº 006/2014 .

a Comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
alfredo Vasconcelos, através do setor de licitações, torna público 
que fará realizar, em conformidade com a lei nº 8 .666/93 e alterações 
posteriores, Tomada de Preços para aquisição de gêneros alimentícios 
para almoço e café para servidores em curso de capacitação (PaCTo) . 
Condições para participação desta licitação: Certificado de Registro 
Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de alfredo Vasconcelos . 
o edital completo estará disponível a partir do dia 21/01/2014 até o 
dia 31/01/2014, no horário de 12 às 17 horas, no setor de licitações, 
situado á Praça dos bandeirantes, 20 – Centro, nesta Cidade . a abertura 
das propostas comerciais será dia 06/02/2014, às 17:00 horas, na Pre-
feitura Municipal de alfredo Vasconcelos / MG, maiores informações 
pelo email:vasconceloscompras@yahoo .com .br ou tel: (32)3367-1107 .

Comissão de licitação .
4 cm -20 510485 - 1

alFredo VasCoNCelos-MG
aVIso de lICITaçÃo - ToMada de Preços Nº 003/2014 .

a Comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
alfredo Vasconcelos, através do setor de licitações, torna público que 
fará realizar, em conformidade com a lei nº 8 .666/93 e alterações pos-
teriores, Tomada de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para 
merenda escolar do ensino Fundamental Condições para participação 
desta licitação: Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefei-
tura Municipal de alfredo Vasconcelos . o edital completo estará dispo-
nível a partir do dia 21/01/2014 até o dia 31/01/2014, no horário de 12 
às 17 horas, no setor de licitações, situado à Praça dos bandeirantes, 
20 – Centro, nesta Cidade . a abertura das propostas comerciais será dia 
06/02/2014, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de alfredo Vas-
concelos / MG, maiores informações pelo email:vasconceloscompras@
yahoo .com .br ou tel: (32)3367-1107 .

Comissão de licitação .
4 cm -20 510468 - 1

AlFREdo VAScoNcEloS-MG
aVIso de lICITaçÃo - ToMada de Preços Nº 004/2014 .
a Comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
alfredo Vasconcelos, através do setor de licitações, torna público 
que fará realizar, em conformidade com a lei nº 8 .666/93 e altera-
ções posteriores, Tomada de Preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios para merenda escolar da educação Infantil . Condições 
para participação desta licitação: Certificado de Registro Cadas-
tral, emitido pela Prefeitura Municipal de alfredo Vasconcelos . o 
edital completo estará disponível a partir do dia 21/01/2014 até o 
dia 31/01/2014, no horário de 12 às 17 horas, no setor de licita-
ções, situado á Praça dos bandeirantes, 20 – Centro, nesta Cidade . 
a abertura das propostas comerciais será dia 06/02/2014, às 15:00 
horas, na Prefeitura Municipal de alfredo Vasconcelos / MG, 
maiores informações pelo email:vasconceloscompras@yahoo .
com .br ou tel: (32)3367-1107 .

Comissão de licitação .
4 cm -20 510480 - 1

alFredo VasCoNCelos-MG
aVIso de lICITaçÃo - ToMada de Preços Nº 005/2014 .
a Comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
alfredo Vasconcelos, através do setor de licitações, torna público 
que fará realizar, em conformidade com a lei nº 8 .666/93 e alte-
rações posteriores, Tomada de Preços para aquisição de gêne-
ros alimentícios para merenda escolar, atendimento educacio-
nal especializado . Condições para participação desta licitação: 
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Muni-
cipal de alfredo Vasconcelos . o edital completo estará disponí-
vel a partir do dia 21/01/2014 até o dia 31/01/2014, no horário 
de 12 às 17 horas, no setor de licitações, situado á Praça dos 
bandeirantes, 20 – Centro, nesta Cidade . a abertura das propos-
tas comerciais será dia 06/02/2014, às 16:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de alfredo Vasconcelos / MG, maiores informações 
pelo email:vasconceloscompras@yahoo .com .br ou tel: (32)3367-
1107 .

Comissão de licitação .
4 cm -20 510482 - 1

edital de convocação –
o MuNICÍPIo de alPerCaTa/MG torna publico que convoca 
os empregados que com ela mantiveram vinculo empregatício no 
período compreendido entre dezembro de 1967 a outubro de 1994 
a comparecerem munidos da documentação comprobatória do vin-
culo com a finalidade de atualizar o seu cadastro para individuali-
zação de valores devidos a titulo de FGTs (fundo de Garantir por 
Tempo de serviço) . Valmir Faria da silva - Prefeito Municipal .

2 cm -16 509501 - 1
MuNIcÍPIo dE AlPERcATA/MGaviso de licitação – pro-
cesso nº 059/2013 –srP 59/2013 . objeto: registro de preços para 
eventual e futura aquisição de forma parcelada com fornecimento 
contínuo e fracionado de medicamento éticos, Genéricos e simi-
lares, material de consumo de uso médico hospitalar e ambula-
torial, material de uso odontológico  . alpercata para o exercício 
2014 . abertura: 03/02/2014 às 08h30min . o edital está disponível 
no site: www .alpercata .mg .gov .br . Valmir Faria da silva - Prefeito 
Municipal .

MuNICÍPIo de alPerCaTa/MG aviso de licitação – processo 
nº 062/2013 - srP 030/2013 registro de preços para eventual e 
futura aquisição de forma parcelada com fornecimento contínuo e 
fracionado de gêneros alimentícios perecíveis (carne e derivados)
e não perecíveis (cereais) .abertura: 03/02/2014 às 13h30min . o 
edital está disponível no site: www .alpercata .mg .gov .br . Valmir 
Faria da silva - Prefeito Municipal .

MuNICÍPIo de alPerCaTa/MG- aviso de licitação rePu-
blICa – processo nº 061/2013 – Tomada de Preços 11/2013 . 
abertura: 04/02/2014 às 13h00min . o edital está disponível no 
site: www .alpercata .mg .gov .br . Valmir Faria da silva - Prefeito 
Municipal .

MuNICÍPIo de alPerCaTa/MG- aviso de licitação – pro-
cesso nº 001/2014 – srP 01/2014 . objeto: registro de preços para 
eventual aquisição de forma parcelada com fornecimento contínuo 
e fracionado de Material escolar para uso do ensino municipal, 
expediente . abertura: 04/02/2013 às 09h30min . o edital está dis-
ponível no site: www .alpercata .mg .gov .br . Valmir Faria da silva 
- Prefeito Municipal .

MuNICÍPIo de alPerCaTa/MG- aviso de licitação – pro-
cesso nº 002/2014 – srP 02/2014 . objeto: registro de preços para 
eventual aquisição de forma parcelada com fornecimento contí-
nuo de Pneus novos, Camara, Protetores, serviços de reforma, 
montagem, alinhamento e cambagem . abertura: 10/02/2013 
às 09h30min . o edital está disponível no site: www .alpercata .
mg .gov .br . Valmir Faria da silva - Prefeito Municipal .

8 cm -15 508527 - 1
“ a Prefeitura Municipal de antônio dias torna público as erratas 
do Processo Seletivo nº 01/2014. Edital retificado e erratas dispo-
níveis no hall da Prefeitura e no site:www .seapconcursos .com .br”

1 cm -17 509597 - 1

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ANTÔNIo PRAdo dE 
MINASTorna Público a realização do Contrato N° 004/2014 
Concernente ao Processo licitatório Nº . 058/2013 – Pregão Pre-
sencial Nº . 018/2013 – edital Nº . 028/2013 - objeto: aquisição 
de 17 .000 l (dezessete Mil litros) de leite Pasteurizado, Tipo C, 
Conforme relacionado No referido edital – Vencedora - anelisa 
de abreu boldrini - Me No Valor Total de: r$ 44 .200,00 – Prazo 
do Contrato: 20/01/2014 a 31/12/2014 – dot . orçamentária 02 .0
4 .01 .12 .306 .0044 .2083 .3 .3 .90 .30 .00 Ficha 87 Fonte 1 .00 .00 e 02
 .11 .01 .08 .244 .0083 .2147 .3 .3 .90 .32 .00 Ficha 329 Fonte 1 .00 .00 – 
abelar Manoel Costa – Prefeito Municipal .

3 cm -20 510377 - 1
aVIso de lICITaCao Pal 07/2014 PP04/2014

a Prefeitura Municipal de aracuaí – MG, torna público nos termos 
das leis 8 .666/93 e 10 .520/02, Pal 07/2014 PP 04/2014 . objeto: 
aquisição de materiais permanente, destinados ao atendimento da 
secretaria municipal de saúde, para consecução de metas pactua-
das junto ao ministério da saúde no PaM 2013 . edital: 15/01/2014; 
julgamento 30/01/2014 as 09:00 horas . Maiores informações (33) 
3731-2133 das 12:00 a 16:00 horas .

aVIso de lICITaCao Pal 08/2014 PP05/2014
a Prefeitura Municipal de aracuaí – MG, torna público nos termos 
das leis 8 .666/93 e 10 .520/02, Pal 08/2014 PP 05/2014 . objeto: 
aquisição de equipamentos (máquinas roçadeiras), para aten-
dimento aos setores de manutenção urbana e jardinagem . edital 
16/01/2014, abertura 30/01/2014 as 14:30 horas . Maiores infor-
mações (33) 3731-2133 das 12:00 a 16:00 horas .

4 cm -17 509527 - 1

erraTa
PreGÃo PreseNCIal nº . 001/2014

a Comissão de Pregão, no uso de suas atribuições legais reTI-
FICa o edital do PreGÃo PreseNCIal N .º 001/2014, cujo o 
objeto é a CoNTraTaçÃo de eMPresa esPeCIalIZada 
Para VIGIlÂNCIa arMada dIurNa e NoTurNa Para 
serVIços No bosQue JoHN keNNedY, uNIVersIdade 
aberTa e INTeGrada de MINas GeraIs (uaITeC), 
aNTIGa esTaçÃo FerroVIÁrIa (PalÁCIo dos Fer-
roVIÁrIos, CeNTro de arTes e esPorTes uNIFICa-
dos (Ceus) e Na sTeVesoN br 050, Para uM PraZo de 
12(doZe) Meses, CoNForMe MeMorIal desCrITIVo 
e PlaNIlHa orçaMeNTÁrIa eM aNeXo, vem por meio 
prestar esclarecimento quanto a necessidade da visita técnica pre-
vista no edital do pregão supracitado:


