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contrato e seus aditivos de gestão da sec . mun . do meio ambiente octo 
service ltda dispensa de licitação 35/2013 objeto:1º aditivo de trans-
ferencia da unidade gestora do contrato em virtude da lei complementar 
126/2013 tornando o presente contrato e seus aditivos de gestão da sec . 
mun . do meio ambiente 

12 cm -28 527219 - 1
A PREFEITuRA dE PAPAGAIoS/MG- comunica que o Processo 
licit . 024/2014, TP 002/2014 foi revogado . Informações no site www .
papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .mg .gov .br ou 
pelo Tel: (37) 3274-1260 . CPl

1 cm -28 526813 - 1
A PREFEITuRA dE PAPAGAIoS/MG-comunica que abertura de 
Processo licit . 040/2014, Pregão 017/2014 para aquisição de gêne-
ros alimentícios (achocolatado), destinados às Escolas municipais e 
Curumins, desta Prefeitura . dt . abertura: 19/03/2014 às 14:00h . Infor-
mações no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papa-
gaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira

2 cm -28 526841 - 1
A PREFEITuRA dE PAPAGAIoS/MG-comunica que abertura de 
Processo licit . 041/2014, Pregão 018/2014 para o registro de preços 
para Fornecimento de oxigênio medicinal para atender a secretaria 
municipal de saúde . dt . abertura: 19/03/2014 às 09:00h . Informações 
no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .
mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira

2 cm -28 526842 - 1
A PREFEITuRA dE PAPAGAIoS/MG-comunica que abertura cor-
reta do Processo licit . 033/2014, Pregão 015/2014 é 21/03/2014 às 
09:00h . Informações no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: lici-
tacao@papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira

1 cm -28 526870 - 1
A Prefeitura de Papagaios/MGcomunica que abertura de Processo 
licit . 042/2014, Pregão 019/2014 para Contratação para Prestação de 
Serviços de Lavagem e Lubrificação de Automotores para a frota de 
veículos desta Prefeitura . dt . abertura: 17/03/2014 às 14:00h . Infor-
mações no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papa-
gaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira

2 cm -28 526952 - 1
EXTraTo CoNTraTo Nº 126/2014

CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu/mG e JoHNa-
Tas soarEs CHaVEs dE JEsus daTa: 21/02/2014 . FuNda-
mENTo: Inexigibilidade nos termos do art . 25, III, da lei 8 .666/93 . 
ProCEsso: 1887/2014 . obJETo: show artístico com Emanuelle e 
banda . VENCImENTo: 30 dias . Valor: r$ 19 .500,00 . assINaTu-
ras: Walter José de souza pela contratante e Jhonatas soares Chaves 
de Jesus pela contratada .

EXTraTo CoNTraTo Nº 125/2014

CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu/mG e CamIlo 
dE lIma barbosa .daTa: 21/02/2014 . FuNdamENTo: Inexi-
gibilidade nos termos do art . 25, III, da lei 8 .666/93 . ProCEsso: 
1886/2014 . obJETo: show artístico com banda republicana . VEN-
CImENTo: 30 dias . Valor: r$ 5 .000,00 . assINaTuras: Wal-
ter José de souza pela contratante e Camilo de lima barbosa pela 
contratada .

EXTraTo CoNTraTo Nº 135/2014

CoNTraTaNTEs: Prefeitura municipal de Paracatu/mG e Pro-
duTora draGÃo do mar lTda .daTa: 26/02/2014 . FuNda-
mENTo: Inexigibilidade nos termos do art . 25, III, da lei 8 .666/93 . 
ProCEsso: 2221/2014 . obJETo: show artístico com a dupla 
maykow e bruno . VENCImENTo: 30 dias . Valor: r$ 41 .720,00 . 
assINaTuras: Walter José de souza pela contratante e maykow de 
Carvalho e melo pela contratada .

7 cm -28 526891 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PARAcATu . aVIso dE lICI-
TaçÃo . PrEGÃo PrEsENCIal – Nº . 032/2014 . ProCEsso dE 
ComPra Nº 22/2014 . TIPo mENor PrEço . obJETo: aquisição 
de água mineral . loCal da rEalIZaçÃo da sEssÃo PÚblICa 
do PrEGÃo: Prefeitura municipal de Paracatu, sediada à av . olegá-
rio maciel nº 166 – centro, no dia 14 de março de 2014, às 16h00min . 
EdITal na íntegra: à disposição dos interessados no departamento 
de licitações - situada na avenida olegário maciel, 166 – Centro e 
no site da Prefeitura www .paracatumg .com .br Paracatu, 28 de Feve-
reiro de 2014 . alEssaNdra mErCEdEs dE souZa WErNEr . 
Pregoeira .

3 cm -28 527066 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA QuATRo: Resultado
Inexigibilidade 0001/2014 . objeto: aquisição de serviços de telefonia 
fixa conforme normas adotadas no contrato anexo entre as empresas 
prefeitura municipal de Passa Quatro e Telemar Norte leste s .a . Con-
trato nº 0030/2014 r$ 28 .418,76 .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA QuATRo:
Pregão 0012/2014 . objeto: Pavimentação de ruas do município de 
Passa Quatro, a ser realizado dia 20/03/2014 .
Pregão 0013/2014: objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica 
para transporte de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e médio, para o ano de 2014, com possibilidade de prorrogação nos 
termos do art . 57, II, conforme calendário escolar com programação 
de acordo com os dias letivos, nas quantidades de linhas descritas no 
anexo I, pelo menor Preço por linha, conforme normas e condições 
definidas neste ato Edital e em seus anexos. Município de Passa Qua-
tro . maiores informações pelo Tel/Fax (35) 3371-2000, e-mail: licita-
caop4@speet .com .br . Paulo José de almeida brito – Prefeito munici-
pal . Passa Quatro, 28 de fevereiro de 2014 .

4 cm -28 526985 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA VINTE .Extrato de anula-
ção . a CPl da Prefeitura de Passa Vinte torna público a anulação do 
Processo licitatório Nº 006/2014, Tomada de Preço Nº 003/2014 para 
selecionar a melhor proposta para aquisição de material de Expediente 
para atender as necessidades do departamento municipal de Educa-
ção, saúde e assistência social, Finanças, Gabinete e Polícia militar, 
durante o Exercício de 2014 . a anulação do procedimento administra-
tivo de licitação tem como escopo a súmula 473 do sTF e art . 49 da lei 
8 .666/93 . Najara roberta landim Ferreira . Presidente da CPl .

2 cm -28 526965 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSoS- aVIso dE lICITa-
çÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 023/2014 - PromoTor: PrE-
FEITura muNICIPal dE Passos . o município de Passos, através 
do Gabinete do Prefeito e das secretarias municipais de administração; 
de assistência social; de Educação, Cultura, Esporte e lazer; de Indús-
tria, Comércio e Turismo e de saúde, torna público que será realizada 
licitação para contratação de serviços de hospedagem (em Passos/mG), 
através do sistema de registro de Preços . a licitação será realizada 
na modalidade Pregão Presencial, menor Preço Global, atendendo em 
todos os seus atos ao disposto na lei nº . 10 .520/02, na lei nº . 8666/93 
e demais alterações, aplicando-se a lei Complementar nº . 123/2006 . o 
credenciamento dos licitantes será às 13:30 horas do dia28/03/2014 . 
o recebimento e abertura dos envelopes dar-se-ão em ato contínuo ao 
encerramento do credenciamento dos licitantes . o Edital poderá ser 
adquirido no site www .passos .mg .gov .br - Passos/mG, 28 de fevereiro 
de 2014 . djalma José de oliveira – Chefe de Gabinete; Gilberto lopes 
Cançado – secretário municipal de administração e de saúde Interino; 
aline Gomes macedo – secretária municipal de assistência social; 
Pilar aparecida lemos Faria – secretária municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e lazer e José Eustáquio do Nascimento – secretário 
municipal de Indústria, Comércio e Turismo .

5 cm -28 526974 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PAulISTAS/MG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 007/2014, Processo ad . 
030/2014 as 10:00 horas do dia 18/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa ou profissional liberal medico clinico geral para prestação 

de serviços no Centro de saúde municipal para trabalhar 03 vezes na 
semana com dois plantões noturnos . maiores informações poderão ser 
obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala da CPl sito à rua bias 
Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 horas . lindomar antô-
nio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . 
CNPJ:18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta 
abrindo o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 008/2014, Pro-
cesso ad . 031/2014 as 14:00 horas do dia 18/03/2014, objeto: Contra-
tação de empresa ou profissional liberal para prestação de serviços de 
assistência técnica rural . maiores informações poderão ser obtidas no 
telefone: (33) 3413-1183 ou na sala da CPl sito à rua bias Fortes nº 
30 centro no horário de 13:00 às 17:00 horas . lindomar antônio de 
miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 009/2014, Processo ad . 
032/2014 as 10:00 horas do dia 19/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa para locação de 02 vans . maiores informações poderão ser 
obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala da CPl sito à rua bias 
Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 horas . lindomar antô-
nio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 010/2014, Processo ad . 
033/2014 as 14:00 horas do dia 19/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento de pães, bolos, biscoitos e outros . maiores 
informações poderão ser obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala 
da CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 
horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . 
CNPJ:18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta 
abrindo o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 011/2014, Pro-
cesso ad . 034/2014 as 10:00 horas do dia 20/03/2014, objeto: Contra-
tação de empresa visando fornecimento de pneus, balanceamento e ali-
nhamento . maiores informações poderão ser obtidas no telefone: (33) 
3413-1183 ou na sala da CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no 
horário de 13:00 às 17:00 horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 012/2014, Processo ad . 
035/2014 as 15:00 horas do dia 20/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa ou profissional liberal para prestação de serviços elétrico e 
lanternagem . maiores informações poderão ser obtidas no telefone: 
(33) 3413-1183 ou na sala da CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no 
horário de 13:00 às 17:00 horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . 
CNPJ:18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta 
abrindo o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 013/2014, Pro-
cesso ad . 37/2014 as 10:00 horas do dia 21/03/2014, objeto: Contrata-
ção de empresa visando fornecimento de medicamentos . maiores infor-
mações poderão ser obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala da 
CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 
horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 014/2014, Processo ad . 
037/2014 as 10:00 horas do dia 24/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa visando o fornecimento de material hospitalar . maiores infor-
mações poderão ser obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala da 
CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 
horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 015/2014, Processo ad . 
038/2014 as 10:00 horas do dia 25/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa visando fornecimento de material de expediente . maiores 
informações poderão ser obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala 
da CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 
horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 016/2014, Processo ad . 
039/2014 as 10:00 horas do dia 26/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa visando fornecimento de material odontológico . maiores 
informações poderão ser obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala 
da CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 
horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . CNPJ: 
18 .307 .447/0001-73, torna-se para os interessados que esta abrindo 
o Processo licitatório Pregão Presencial n .º 017/2014, Processo ad . 
040/2014 as 10:00 horas do dia 27/03/2014, objeto: Contratação de 
empresa visando fornecimento de peças e assessórios . maiores infor-
mações poderão ser obtidas no telefone: (33) 3413-1183 ou na sala da 
CPl sito à rua bias Fortes nº 30 centro no horário de 13:00 às 17:00 
horas . lindomar antônio de miranda .
 PrEFEITura muNICIPal dE PaulIsTas/mG . Extrato de Con-
trato n .º 106/2014, Pregão: 023/2014, partes município de Paulistas 
X JV Peças e Transportes ltda mE . objeto do Contrato: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de mão de obra, pintura e lan-
ternagem nos veículos ônibus Gko6474, Gmm 9038, Gko 1490 e 
Gko 1844 a secretaria de Educação . data 18/11/2013 . Valor do Con-
trato r$215 .358,00 (duzentos e quinze mil trezentos e cinquenta e oito 
reais) .

21 cm -28 526956 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PEQuI/MG, torna público que 
o Processo licitatório nº . 013/2014, modalidade Pregão Presencial nº . 
010/2014 teve data de abertura alterada para o dia 06/03/2014 às 09:00 
horas . Pregoeiro .

1 cm -28 526872 - 1
o Município de Perdizes,torna público a quem interessar possa, que 
esta aberta licitação modalidade Pregão Presencial Nº 026/2014, a rea-
lizar-se no dia 26/03/2014, com recebimento dos envelopes “Proposta” 
e Habilitação” até as 09h 00minutos, constitui objeto da presente lici-
tação: a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos 
Hospitalar para Pronto atendimento e medicamentos para Farmácia 
comunitária e medicamentos Controlados, de acordo com a secretá-
ria Municipal de Saúde – FMS, Conforme as especificações detalhadas 
no anexo I, que faz parte do Edital . os Editais poderão ser adquiridos 
24 horas antes da abertura dos envelopes no setor de licitação desta 
Prefeitura . – Perdizes mG, 26/02/2014 – Fernando marangoni – Pre-
feito municipal .

o Município de Perdizestorna público a quem possa interessar, que 
esta aberta licitação modalidade Pregão Presencial Nº 025/2014, a rea-
lizar-se no dia 25/03/2014, com recebimento dos envelopes “Proposta” 
e Habilitação” até as 09h00minutos, constitui objeto da presente lici-
tação: a Contratação de empresa para fornecimento de materiais de 
Construção em Geral, para manutenção de obras e instalações de domí-
nios públicos no Município de Perdizes MG, conforme as especifica-
ções detalhadas no anexo I, que faz parte do Edital . os Editais pode-
rão ser adquiridos 24 horas antes da abertura dos envelopes no setor 
de licitação desta Prefeitura – Perdizes mG, 26/02/2014 – Fernando 
marangoni – Prefeito municipal .

5 cm -28 526973 - 1
o muNICÍPIo dE PIEdadE do rIo GraNdE, torna público que 
o Pregão 06/2014 foi deserto, reabertura da sessão no dia 13/03/2014 
às 9:00, edital disponível no site www .piedadedoriogrande .mg .gov .br – 
marcela Conceição silva -Pregoeiro

1 cm -28 526933 - 1
MuNIcÍPIo dE PIMENTA/MG .Procedimento licitatório nº 
009/2014 . Credenciamento nº 001/2014 . Inexigibilidade nº 002/2014 . 
Sessão Oficial dia 07/04/2014 às 10:00 horas. Objeto:
 Credenciamento de instituições bancárias, financeiras e cooperativas de 
crédito para prestação de serviços de arrecadação de guias de cobrança 
de tributos do município de Pimenta/mG . Edital poderá ser solicitado 
pelo email: compraspimenta2014@gmail .com ou retirado na sede da 
Prefeitura municipal . Informações pelo telefax (37) 3433-1057 .
Pimenta/mG, 28 de fevereiro de 2014 . Irineu silva Júnior – Presidente 
da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -28 526893 - 1

Prefeitura Municipal de Pirajuba/MG .Torna público nos termos da 
lei 8666/93 e lei 10520 e suas alterações que fará realizar através da 
CPl a Tomada de Preços 001/2014 – Cont . de Empresa Especializada 
para Construção de Passarela para Pedestres no Córrego dourados 
localizado no mun . de Pirajuba conforme memorial Téc . descritivo, 
Cronograma Físico Financeiro, Planilha orçamentária . a abertura dos 
envelopes ocorrerá no dia 17/03/2014 às 09h . Quaisquer inf . poderão 
ser obtidas pelo email compraspirajuba2013@hotmail .com . Pirajuba/
mG, 28/02/2014 . diogo Quintiliano de oliveira – Pres . da CPl .

2 cm -28 526930 - 1
 Prefeitura Municipal de Pirajuba/MG .Torna público nos termos da 
lei 8666/93 e lei 10520 e suas alterações que fará realizar através da 
Comissão Permanente de licitações o lEIlÃo 001/2014 onde serão 
leiloados com o maior lance ofertado uma Caçamba modelo bF 5m, 
ano de Fabricação 2006, modelo 2006, Numero 27 .204, mont . sJ rP, 
Peso 1 .280, Cap . Carga 5 m3, avaliado em r$ 5 .000,00 (Cinco mil 
reais) e Veiculo retro Escavadeira marca Case, modelo 580H, Cor 
branca, ano e modelo de Fabricação 1980 avaliada em r$ 20 .000,00 
(Vinte mil reais); o leilão acontecerá no dia 31 de março de 2014 
as 09:00 horas . Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo email 
compraspirajuba2013@hotmail .com . Pirajuba-mG, 28 de fevereiro de 
2014 . diogo Quintiliano de oliveira - Presidente da CPl .

3 cm -28 526983 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PIRANGA/MG

HomoloGaçÃo lEIlÃo Nº 001/2014

o prefeito municipal de Piranga, no uso de suas atribuições legais 
homologa o leilão nº 001/2014, destinado a leiloar bens inservíveis ao 
serviço público municipal de Piranga . arrematante: soNIa PErPÉ-
Tua dE PaIVa PErEIra . Piranga 21 de fevereiro de 2014 – Carlos 
de araújo silva – Prefeito municipal .

PrEFEITura muNICIPal dE PIraNGa/mG
dIsPENsa Nº 001/2014

o prefeito municipal de Piranga, no uso de suas atribuições legais 
raTIFICa a dispensa nº 001/2014, para CoNTraTaçÃo dE 
EmPrEsa EsPECIalIZada Em TElEComuNICaçõEs, Para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 
aTraVÉs dE TECNoloGIa 3G ou suPErIor PElo sIsTEma 
DIGITAL PÓS-PAGO, MEDIANTE O FONECIMENTO FUTURO E 
EVENTUAL DE ATÉ 30 ACESSOS MÓVEIS, COM A DISPONIBI-
LIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS (APARELHOS) E 05 (CINCO) 
modEms Em rEGImE dE ComodaTo, oFErECENdo o sIs-
TEma dE lIGaçõEs loCaIs – VC1, VC2 E VC3, NEsTE muNI-
CÍPIo . Contratado: Claro s/a . Piranga 28 de fevereiro de 2014 – 
Carlos de araújo silva – Prefeito municipal .

5 cm -28 527112 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PIRAPoRA

Retificação de aviso de Edital-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2014 
PrEGÃo PrEsENCIal C/ rEGIsTro dE PrEço Nº 014/2014,
 a Prefeitura municipal de Pirapora/mG torna público Processo lici-
tatório Nº 017/2014 Pregão Presencial com registro de Preços Nº 
014/2014, tipo menor preço por item, tendo por objeto:aQuIsIçÃo 
dE CImENTo Para aTENdEr a PrEFEITura dE PIraPora . 
a entrega e abertura dos envelopes 12/03/2014 às 09:00horas .onde se 
le12/03/2014, le-se 17/03/2014 as 09:00 horas . o presente edital poderá 
ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www .pirapora .mg .gov .br e 
demais esclarecimentos na rua antônio Nascimento, 274 – Centro, nos 
dias úteis de segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas ou pelo tele-
fone (38) 3749-6100 .Pirapora(mG), 27/02/2014-antonio Carlos soa-
res dos santos–PrEGoEIro .

PrEFEITura muNICIPal dE PIraPora -PublI-
CaçÃo do ProCEsso dE INEXIGIbIlIdadE-
modalIdadE:INEXIGIbIlIdadE nº 003/ 2014
CoNTraTado: JaCksoN saNTos sIlVa ProduçõEs mE . 
obJETo: CoNTraTaçÃo da baNda “som do PoVo” Para 
o CarNaVal 2014 No muNICÍPIo dE PIraPora/mG, Com 
aPrEsENTaçÃo No dIa 03/03/2014 .Valor Global de r$45 .750,00 
(quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) . Pirapora, 27 de 
fevereiro de 2014 .-Poliana alves araujo martins-Presidente da CPl .

PublICaçÃo do EXTraTo do CoNTraTo-EXTraTo do 
CoNTraTo-modalIdadE: INEXIGIbIlIdadE nº 003/ 2014-
CoNTraTaNTE: muNICIPIo dE PIraPora-CoNTraTado: 
JaCksoN saNTos sIlVa ProduçõEs mE .obJETo: CoN-
TraTaçÃo da “som do PoVo” Para o CarNaVal 2014 No 
muNICÍPIo dE PIraPora/mG, Com aPrEsENTaçÃo Nos 
dIa 03/03/2014 .Valor Global de r$45 .750,00 (quarenta e cinco mil 
setecentos e cinqüenta reais) . Pirapora, 27 de fevereiro de 2014 .Helio-
mar Valle da silveira-Prefeito municipal .

8 cm -27 526746 - 1
o muNICÍPIo dE PITaNGuI, inscrição no CNPJ 18 .315 .226/0001-47, 
por intermédio da sua Comissão Especial de apoio ao Pregão nomeada 
pela Portaria 083/2013 de 01/07/2013, torna público que realizará Pro-
cesso administrativo licitatório na modalidade PrEGÃo 018/2014 – 
rEGIsTro dE PrEço 002/2014 - Tipo: menor Preço por Item – nos 
termos das leis Federais 8 .666/1993, com vistas a aquisição de medica-
mentos para distribuição gratuita na farmácia básica do município . os 
envelopes contendo a documentação e a proposta deverão ser entregues 
até às 09:00 horas do dia 19/03/2014 na sala de licitações na sede da 
Prefeitura . mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura 
municipal de Pitangui, na Praça João maria de lacerda, 80 – Centro . 
Telefone: (37) 3271-7825 ou e-mail: licitaçao@pitangui .mg .gov .br .

3 cm -28 526940 - 1
aVIso dE lICITaçÃo

o município de Piumhi torna público para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal 
No rEGIsTro dE PrEço nº010/2014, tipo menor preço por item, 
cujo objeto visa a aquisição de 03 (três) veículos zero quilômetro des-
tinados à assistência a saúde, nos termos dos Convênios nº456/2013 – 
EmG/sEs/sus-mG/FEs e nº635/2013 – EmG/sEs/sus-mG/FEs e o 
município de Piumhi a abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 
17/03/2014, obedecendo integralmente a lei 10 .520/02, subsidiaria-
mente a lei 8 .666/93 e suas alterações . maiores informações e cópias 
do referido edital poderão ser obtidas na sede da Prefeitura de 8:00 às 
16:00 horas ou pelos telefones (37)3371-9220/9222 . Wilson marega 
Craide – Prefeito municipal .

3 cm -28 526863 - 1
 aVIso dE lICITaçÃo- o município de Pompéu/mG torna público 
que fará realizar-se Processo licitatório nº 034/2014, PrEGÃo PrE-
sENCIal 021/2014 . objeto:registro de preçospara compra de imple-
mentos agrícolas para apoio ao desenvolvimento do setor agropecu-
ário conformeContrato de repasse nº 0365942-02/2011 celebrado 
entre o município de Pompéu e o ministério da agricultura, Pecuá-
ria e abastecimento – maPa/CaIXa .Tipo:“mENor PrEço”; 
Critério de Julgamento“mENor PrEço Por ITEm”; data da 
abertura:24/03/2014 às 09:00h . Informações: Telefone: (37) 3523 
1000, ramal 209 . o edital poderá ser obtido na Praça Governador Vala-
dares, 12, Centro, Pompéu/mG, de 11:30 às 17:00hs, ou pelo e-mailli-
citacao@pompeu .mg .gov .br .

3 cm -28 526789 - 1
 aviso de licitação - o município de Pompéu torna público que 
fará realizar-se Processo licitatório nº 035/2014, Pregão Presencial 
022/2014 . objeto:registro de Preços para compra de computado-
res para atender ao Cras, conforme convênio 896/2011 sEdEsE . 
– mG .Tipo:“menor Preço”; Critério de Julgamento“menor Preço por 
Item”; data da abertura:02/04/2014 às 09:00h . Informações: Telefone: 
(37) 3523 1000, ramal 209 . o edital poderá ser obtido na Praça Gover-
nador Valadares, 12, Centro, Pompéu/mG, de 11:30 às 17:00hs, ou pelo 
e-mail: licitacao@pompeu .mg .gov .br .

2 cm -28 526991 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTE NoVA - MG . Extrato de 
Contrato  . a Prefeitura municipal de Ponte Nova - mG torna público 
para o conhecimento de quantos possam interessar que esta publicando 
Extrato de Contrato, conforme a seguir: Processo Nº 042/2014 - Pregão 
Nº 016/2014 - objeto: registro de Preços para Futura e aquisição de 

Combustíveis em geral pelo período de 12( doze) meses, sendo contra-
tado a empresa auto Posto rio doce ltda, CNPJ:00 .401 .537/0001-63 
no valor de r$496 .476,00 ( quatrocentos e noventa e seis mil , qua-
trocentos e setenta e seis reais) e a empresa auto Posto morisa ltda, 
CNPJ: 23 .802 .440/0001-68 no valor de r$ 981 .861,00 (novecentos e 
oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais) . Ponte Nova, 28 de 
fevereiro de 2014 . Publique-se . Paulo augusto malta moreira(Prefeito 
municipal) .

3 cm -28 527017 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTE NoVA - MG . Extrato 
de aTa  . a Prefeitura municipal de Ponte Nova - mG torna público 
para o conhecimento de quantos possam interessar que esta publicando 
Extrato de ata, conforme a seguir: Processo Nº 042/2014 - Pregão 
Nº 016/2014 - objeto: registro de Preços para Futura e aquisição de 
Combustíveis em geral pelo período de 12( doze) meses, sendo contra-
tado a empresa auto Posto rio doce ltda, CNPJ:00 .401 .537/0001-63 
no valor de r$496 .476,00 ( quatrocentos e noventa e seis mil , qua-
trocentos e setenta e seis reais) e a empresa auto Posto morisa ltda, 
CNPJ: 23 .802 .440/0001-68 no valor de r$ 981 .861,00 (novecentos e 
oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais) . Ponte Nova, 28 de 
fevereiro de 2014 . Publique-se . Paulo augusto malta moreira(Prefeito 
municipal) .

3 cm -28 527018 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PRATINHA-MG2º  EXTraTo 
dE adITIVo dE CoNTraTo orIGEm:  Pregão Presencial 01/2013 
ProCEsso:  02/2013 obJETo:  Contratação de serviços médicos, 
para realização de plantões presenciais diurnos e noturnos . daTa do 
adITamENTo: 28/02/2014 CoNTraTaNTE: município de Pra-
tinha- Prefeitura municipal CoNTraTada: atendimento Hospita-
lar FF ltda  VIGÊNCIa:  31/12/2014 Valor mENsal: 53 .500,00 
JosÉ JoaQuIm PErEIra PrEFEITo muNICIPal

2 cm -28 526775 - 1
 Município de Presidente bernardes/MG .Proc . licitatório nº . 11/14 . 
Pregão nº . 06/14 . resumo do Contrato aquisição de Peças e Presta-
ção de serviços para a frota de veículos do Transporte Escolar . Con-
tratadas: mercediesel ltda (Valor total: r$ 30 .000,00), Futura Veículos 
e Tratores Eirelli EPP (Valor total: r$ 50 .000,00), Total Tratores do 
brasil Comércio e manutenção ltda EPP (Valor total: r$ 15 .000,00) 
e ar Comércio de Peças Produtos e serviços ltda (Valor total: r$ 
25 .000,00) . Prazo: 28/02/14 à 31/12/14 . Izaltino Vital de souza . Pre-
feito municipal . 28/02/14 .

2 cm -28 526927 - 1
o Município de Prudente de Morais/MG, torna público que fará reali-
zar PROCESSO LICITATÓRIO 013/2014 - PREGÃO 07/2014, menor 
preço global . obJETo: contratação de empresa para prestação de ser-
viço de programa de computação de softwares (manutenção em sistema 
escola house) para duas escolas da secretaria municipal de Educação 
e Cultura do município, com licença de uso, treinamento e suporte . 
recebimento/envelopes: 20/03/2014 até às 08h59min . abertura/sessão: 
20/03/2014 às 09 horas . local: sala de licitações da Prefeitura . End: 
rua Prefeito João dias Jeunnon, nº 56, Centro . Edital disponível em: 
www .prudentedemorais .mg .gov .br . Informações: (31) 3711-1212 / (31) 
3711-1390 e/ou licitacoes@prudentedemorais .mg .gov .br .

3 cm -28 527191 - 1
o Município de Raul Soares/MG . Torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitações nos dias 20 de março de 
2014, às 08:30 horas, na modalidade de Pregão Presencial nº 017/2014 
para aquisição de óleo s10, arla e botijão de gás de cozinha e no dia 21 
de março de 2014 às 08:30 horas . Pregão Presencial nº 018/2014 para 
aquisição de 01 veiculo tipo van zero km para atendimento ao Conve-
nio nº 1869/2013, secretaria de Estado de saúde . mais informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura municipal rua: dr . Gerardo 
Grossi, 201, raul soares/mG ou pelo telefone do setor de licitações: 
(33) 3351-1255 . raul soares, 28 de fevereiro de 2014 . alan argentino 
alves - Pregoeiro .

3 cm -28 527077 - 1
Município de Ressaquinha, aviso licitação Proc . 011/2014 . PP 
0005/2014 . aquisição medicamentos p/ pessoas carentes tabela 
abCFarma . abertura 18/03/2014 . lei 10 .520 . Inf . fone (32) 3341-
1259 . Eliete Coutinho - Pregoeira

1 cm -27 526159 - 1
 -PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo cAScA-MG

o município de rIo CasCa –mG, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação, na modalidade de Tomada 
dE PrEço nº 002/2014, para contratação de empresa paraCobertura 
de Quadra Escolar Pequena da E .m dr . José miranda Chave, conforme 
TErmo dE ComPromIsso-PaC2 08282/2014 . a abertura dos 
envelopes será no dia 24 de março de 2014 às 09:00 horas, na sede 
da Prefeitura . maiores informações poderão ser obtidas na sede da Pre-
feitura municipal na av . senador Cupertino, 66, centro, rio Casca-mG, 
ou pelo telefone 31 38711510, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 
às 16:30 horas . rio Casca, 28 de fevereiro de 2014 .José mário russo 
maroca – Prefeito municipal .

3 cm -28 526995 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PIRAcIcAbA/MG, torna 
público: Homologação Processo seletivo da Prefeitura de rio Piraci-
caba – Edital nº 001/2014 . o Prefeito do município de rio Piracicaba/
MG, no uso de suas atribuições, homologa o resultado final do Pro-
cesso seletivo publicado no site www .absulutorhconcursos .com .br, 
através do decreto nº 005 de 28/02/2014, para que produza os seus 
efeitos legais .

2 cm -28 527063 - 1
P .M . SAbARá – a Presidente da Comissão de Processo adminis-
trativo, sra . Tereza Cristina de souza silva, instituído pela Portaria 
022/2013, alterada pelas portarias 039/2013 e 043/2013 de 07 de agosto 
de 2013, na forma da lei, faz saber a todos que virem o ocupante o pre-
sente edital, ou dele conhecimento tiverem, que se encontra concluído 
na secretaria municipal de recursos Humanos, Processo administra-
tivo contra o servidor Gircilei Paulista soares (rG mG- 6 .351 .146), 
brasileiro, ocupante do cargo de agente de Vigilância municipal na 
Prefeitura municipal de sabará, com endereço rua diamantina, sabará 
- mG, sendo-lhe devidamente caracterizado a prática do ilícito admi-
nistrativo incurso no art . 228, incisos II da lei Complementar munici-
pal 013/2008 . o Prefeito municipal considerando a conclusão do pro-
cesso administrativo designado pela portaria 022/2013, alterada pelas 
portarias 039 e 043/2013, resolve, conforme conclusão da comissão do 
processo administrativo, determinar a demissão do servidor supraci-
tado . Conclusão do processo datada de 24/10/2013, e parecer do Exmo . 
Prefeito diógenes Gonçalves Fantini . sabará, 26 de fevereiro de 2014 . 
Tereza Cristina de souza silva – Presidente Comissão Processo admi-
nistrativo . PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SAbARá - Edital de 
Publicação . o Presidente da Comissão de Processo administrativo, sr . 
antônio luiz da silva, instituído pela Portaria 095/2010 de 07 de outu-
bro de 2010, na forma da lei, faz saber a todos que virem o ocupante o 
presente edital, ou dele conhecimento tiverem, que se encontra conclu-
ído na secretaria municipal de recursos Humanos, Processo adminis-
trativo contra o servidor luiz rebuite dos santos (rG mG- 1 .236 .574), 
brasileiro, ocupante do cargo de Trabalhador braçal na Prefeitura 
municipal de sabará, com endereço avenida Prefeito Vitor, 563, sabará 
- mG, sendo-lhe devidamente caracterizado a prática do ilícito adminis-
trativo incurso no art . 171 incisos II e XVI e art . 228, incisos III e V da 
lei Complementar municipal 013/2008 . o Prefeito municipal conside-
rando a conclusão do processo administrativo designado pela portaria 
095/2010, resolve, conforme conclusão da comissão do processo admi-
nistrativo, determinar a demissão do servidor supracitado . Conclusão 
do processo datada de 21/05/2013, e parecer do Exmo . Prefeito dióge-
nes Gonçalves Fantini . sabará, 26 de fevereiro de 2014 . antônio luiz 
da silva – Presidente Comissão Processo administrativo .

8 cm -28 526845 - 1
P .M . SAbARá – EXTraTos: 1º Termoaditivo ao Contrato nº 
007/2014 - Partes: município de sabará e a empresa lok Pirâmide 
ltda . – EPP . objeto: acréscimo de r$102 .687,50 ao valor global do 
contrato de prestação de serviços, locação de infra estrutura, coorde-
nação e produção das festividades incluindo palcos, tablados, grades, 
fechamentos, tendas, geradores, sonorização, iluminação, trio elétrico, 
camarote, painéis de lEd, câmeras de monitoramento, estrutura de 


