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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PEdRA AZul/MG- PrE-
GÃo 006/2014-objeto: Contratação de pessoa jurídica para for-
necimento de refeições (self-service e marmitex) . Data de aber-
tura no dia 31/01/2014 às 09:00 horas, licitação tipo MENor 
PrEço Por ITEM . Informações à disposição dos interessa-
dos na Praça Theopompo de almeida, nº 250, solicitações pelo 
e-mail: licitacao .pedraazul@gmail .com ou pelo Fone: (33) 3751-
1047 . Pedra azul/MG, 16/01/2014 .

2 cm -16 509105 - 1
ToMaDa DE PrEços Nº 001/2013 . Processo nº 106/2013 . o 
Presidente da Comissão Permanente de licitação faz saber que 
o edital da tomada de preços nº 001/2013 sofreu alterações em 
suas especificações constantes do anexo I e também nas disposi-
ções finais foi incluída a cláusula 14.18. Os interessados poderão 
procurar a CPl no telefone (32) 3254-1221 para solicitar cópia 
da alteração efetuada no edital. Em virtude das alterações, fica 
alterada a data de abertura da licitação para o dia 30/01/2014, às 
09:30 horas . Piau/MG, em 14 de janeiro de 2014 .Paulo antonio 
do Carmo . Presidente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -14 508006 - 1
a CÂMara MuNICIPal DE PIraNGuçu/MG torna público 
que se encontra em aberto o Processo licitatório n° 001/2014, 
Pregão Presencial n° 001/2014, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e 
higienização da sede da Câmara Municipal . abertura será no dia 
24/01/2014 as 09:30 horas . o Edital encontra-se disponível no 
rol de entrada da Prefeitura e através do e-mail: prefcompras@
bol .com .br . Dúvidas pelo telefone (35) 3643-1222, das 08:00 as 
16:00 horas de segunda a sexta .

2 cm -16 509375 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PIRAPoRA-Retificação do 
Edital e Data-Pregão Presencial nº04/2014 Processo licitatório 
nº 05/2014 .
objeto: aquisição de gás para atender à merenda escolar des-
tinada aos alunos da rede municipal de ensino de Pirapora/MG 
a Prefeitura Municipal de Pirapora comunica a todos os inte-
ressados que o Edital do Pregão Presencial nº 04/2014 Processo 
Licitatório nº 05/2014, foi retificado com data agendada para o 
dia 28/01/2014às 16:00 H  .Publicado em 14/01/2013, pagina 6 . 
onde se lê 27/01/2014 as 09:00 H leia se 28/01/2014 as 16:00 H  . 
o mesmo encontra-se disponível no site da Prefeitura, endereço: 
www.pirapora.mg.gov.br. Pirapora, 15 de Janeiro de 2014. Anto-
nio Carlos soares dos santos PrEGoEIro .

3 cm -16 509222 - 1
O MUNICÍPIO DE PITANGUI, inscrição no CNPJ 
18 .315 .226/0001-47, por intermédio da sua Comissão Espe-
cial de apoio ao Pregão nomeada pela Portaria 083/2013 de 
01/07/2013, torna público que realizará Processo administrativo 
licitatório na Modalidade PrEGÃo 003/2014 – Tipo: Menor 
Preço por lote – nos termos das leis Federais 8 .666/1993, com 
vistas a aquisição de lubrificantes, graxas, estopas, e baterias 
para a frota municipal e conveniadas . Informa que foi alterada a 
data deste pregão e que os envelopes contendo a documentação 
e a proposta deverão ser entregues em nova data e horário como 
seguem: até às 14:00 horas do dia 29/01/2014 na sala de licita-
ções 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 -16 509188 - 1
aVIso DE lICITaçÃo - a Prefeitura Municipal de Pom-
péu torna público que fará realizar-se Processo licitatório nº 
002/2014, PrEGÃo PrEsENCIal 001/2014 . objeto: regis-
tro de Preços para compra de material para a vigilância sanitá-
ria e combate à dengue . Tipo: “MENor PrEço”; Critério de 
Julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”; Data da Abertura: 
03/02/2014 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-mail licitacaopompeu@gmail .com .

2 cm -15 508478 - 1
aVIso DE lICITaçÃo- a Prefeitura Municipal de Pom-
péu torna público que fará realizar-se Processo licitatório nº 
003/2014, PrEGÃo PrEsENCIal 002/2014 . objeto: registro 
de Preços para compra de peças para máquinas . Tipo: “MENor 
PREÇO”; Critério de Julgamento “MAIOR DESCONTO” sobre 
a tabela fornecida pela Prefeitura; Data da abertura: 04/02/2014 
às 09:00h . Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 209 . 
o edital poderá ser obtido na Praça Governador Valadares, 12, 
Centro, Pompéu/MG, de 11:30 às 17:30hs, ou pelo e-mail licita-
caopompeu@gmail .com .

2 cm -15 508671 - 1
PREFEITuRA dE PouSo AlEGRE/MG- pregão presencial 
para registro de preços nº 04/14 –objeto: aquisição de hortifru-
tigranjeiros . a sessão pública será realizada no dia 29 de janeiro 
de 2014 às 10h, na sala de licitações, situada na rua dos Cari-
jós, nº 45, Centro . o edital poderá ser consultado e obtido, gra-
tuitamente, em dias úteis no período das 12h às 18h, mediante a 
apresentação de um CDroM ou PEN-DrIVE ou pelo site www .
pousoalegre .mg .gov .br, para cópia do arquivo . Informações: tel . 
(35) 3449-4023 . Wagner do Couto – Diretor do Dep . de Com-
pras e licitações .

2 cm -16 509015 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PouSo AlTo/MG:Edital 
de ToMaDa DE PrEços – Processo nº 0006/2014 – TP nº 
0001/2014 – objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços na locação de palco, sonorização, iluminação, gerador 
de energia elétrica, locução, equipe de apoio, banheiros quími-
cos, gradil, placas de fechamento e tenda pirâmide para a reali-
zação do Carnaval antecipado, promovido pela Prefeitura Muni-
cipal de Pouso alto nos dias 20,21,22 e 23 de Fevereiro de 2014 . 
Entrega dos envelopes e abertura da documentação: 03/02/2014 
às 13:00 h . Dotações do orçamento vigente . Edital e informa-
ções complementares na sede da Prefeitura, de 12 às 17 horas 
ou pelo site www .pousoalto .mg .gov .br . Prefeitura Municipal de 
Pouso Alto, 16 de Janeiro de 2014 – Janaína Soares Fonseca – 
Presidente da CPl .

3 cm -15 508974 - 1

Prefeitura Municipal de Pouso Alto / MG: Edital de PrE-
GÃo – Tipo PrEsENCIal – Processo nº 0007/2014 – Pregão 
nº 0004/2014 – objeto: aquisição de gêneros alimentícios para 
Merenda Escolar . Credenciamento: 30/01/2014 às 13:00h e Pro-
postas: 30/01/2014 às 13:30h . Dotações do orçamento vigente . 
Edital e informações complementares na sede da Prefeitura, de 
12 às 17 horas e pelo site www .pousoalto .mg .gov .br . Prefeitura 
Municipal de Pouso Alto, 16 de Janeiro de 2014 – Silvana Maria 
Fonseca – Pregoeira Oficial. Paulo Mancilha Rangel – Prefeito 
Municipal .

Prefeitura Municipal de Pouso alto/MG: Edital de PrEGÃo 
– Tipo PrEsENCIal –Processo nº 0008/2014 – Pregão nº 
0005/2014 – objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transportes de alunos para atender o Programa 
Municipal de Transporte Escolar . Credenciamento: 30/01/2014– 
16:00h – Propostas: 30/01/2014 – 16:30h . Dotações do orça-
mento vigente . Edital e informações complementares na sede da 
Prefeitura, de 12 às 17 horas e pelo site www .pousoalto .mg .gov .
br . Prefeitura Municipal de Pouso Alto, 16 de Janeiro de 2014 – 
Silvana Maria Fonseca – Pregoeira Oficial. Paulo Mancilha Ran-
gel – Prefeito Municipal .

5 cm -16 509162 - 1

PREFETuRA dE  PRESIdENTE bERNARdES/MG
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
04/12 . Pregão nº . 02/12 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest. Serviços na área médica, mediante profissionais habi-
litados . Contratada: Fisesa serviços de saúde ltda-EPP . Valor 
total: r$ 67 .800,00 . Prazo: 02/01/14 à 31/01/14 . art . 57, II da lei 
8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
04/10 . Dispensa nº . 02/10 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço autônomo de Transporte em Motocicleta . Con-
tratado: Mauro lúcio Tomaz . Valor total: r$ 7 .560,00 . Prazo: 
02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de 
souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
32/13 . Convite nº . 08/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço Médicos de Psiquiatria . Contratada: Clínica 
Médica Dr. Fernando Januário Ltda. Valor total: R$ 31.800,00. 
Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino 
Vital de souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
04/13 . Convite nº . 01/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço na área de licitação . Contratada: Glabiane ap . 
Fernandes Carneiro . Valor total: r$ 36 .000,00 . Prazo: 02/01/14 
à 31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - 
Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
07/13 . Convite nº . 02/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço de assessoria Contábil . Contratado: Fabiano 
Pereira Peixoto . Valor total: r$ 38 .400,00 . Prazo: 02/01/14 à 
31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - 
Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
10/13 . Convite nº . 04/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest. Serviço de Assessoria Jurídica. Contratado: Valter Sil-
vestre . Valor total: r$ 52 .500,00 . Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . 
art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - Prefeito 
Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
64/13 . Pregão nº . 28/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço de assessoria e Consultoria relacionadas ao 
sIMEC . Contratado: Helyelson Pinheiro de oliveira . Valor total: 
r$ 12 .000,00 . Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, II da lei 
8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
11/12 . Convite nº . 05/12 . resumo da Prorrogação do Contrato de 
Prest . serviço de Conexão à Internet . Contratado: Netstar solu-
ções ltda . Valor total: r$ 21 .600,00 . Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . 
art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - Prefeito 
Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
54/13 . Convite nº . 14/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço de assistência Veterinária . Contratado: rafael 
Vitor Duarte ME . Valor total: r$ 24 .000,00 . Prazo: 02/01/14 à 
31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - 
Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
24/10 . Pregão nº . 03/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviços de Mecânicos . Contratado: Francisco soares 
Couto Vidigal ME . Valor total: r$ 18 .000,00 . Prazo: 02/01/14 
à 31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - 
Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
30/12 . Convite nº . 12/12 . resumo da Prorrogação do Contrato de 
Prest . serviço de Digitação, Transmissão e atualização do sIaB, 
sIa/sus, sCNEs, assessoria sobre Pré-natal e PNI . Contratado: 
João Batista Moraes da Gama. Valor total: R$ 9.600,00. Prazo: 
02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de 
souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
11/11 . Convite nº . 04/11 . resumo da Prorrogação do Contrato de 
Prest . serviço de Engenharia e Consultoria em Gestão Pública . 
Contratada: Fonsile Engenharia e Consultoria ltda . Valor total: 
r$ 36 .000,00 . Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, II da lei 
8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
08/13 . Dispensa nº . 03/13 . resumo da Prorrogação do Contrato 
de Prest . serviço de Publicações de atos de Expediente adminis-
trativo. Contratada: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 
Valor total: r$ 26 .577,00 . Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, 
II da lei 8 .666/93 . Izaltino Vital de souza - Prefeito Munici-
pal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
28/12 . Convite nº . 11/12 . resumo da Prorrogação do Contrato de 
Prest . serviço de Fornecimento de Direito de uso de sistemas . 
Contratada: Fiducia Informática ltda . Valor total: r$ 45 .000,00 . 
Prazo: 02/01/14 à 31/12/14 . art . 57, II da lei 8 .666/93 . Izaltino 
Vital de souza - Prefeito Municipal . 02/01/14 .
Município de Presidente Bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 
05/14 . Pregão Presencial nº . 02/14 . objeto: aquisição de Gás 
Oxigênio. Data: 30/01/14 às 09:00. Local: Rua São José, 21, Cen-
tro . Edital e informações: (32)3538-1136 ou pelo site www .presi-
dentebernardes .mg .gov .br . Presidente Bernardes/MG, 16/01/14 . 
Izaltino Vital de souza – Prefeito Municipal .

19 cm -16 509066 - 1
o Município de Raul Soares/MG . Torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação no dia 30 
de janeiro de 2014, às 08h30min, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº 002/2014 para aquisição de gêneros alimentícios em 
geral . Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefei-
tura Municipal rua: Dr . Gerardo Grossi, 201, raul soares/MG 
ou pelo telefone do setor de licitações (33) 3351-1255 . raul soa-
res, 15 de janeiro de 2014 . alan argentino alves - Pregoeiro .

2 cm -15 508668 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIAcHINHo/MG, nos 
termos da lei Federal 8 .666/93, HoMoloGa, o Pregão Pre-
sencial n° 001/2014 . adjudicando as Empresas: PMH Produtos 
Médicos Hospitalares lTDa, Itens: 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 38, 46, 47, 49, 50, 55, 56, 
60, 61, 63, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 87, 88, 89, 91, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 109, 111, 113, 
116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126- unilab Comércio de 
Produtos Cirúrgicos lTDa, Itens: 01; 02, 09, 11, 13, 16, 19, 25, 
26, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 
64, 66, 67, 68, 71, 81, 82, 85, 86, 92,127; saúde e Vida Médico 
Hospitalar lTDa-ME Itens: 03, 10, 12, 17, 28, 31, 35, 41, 53, 54, 
72, 77, 90, 93, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 128 . 
Prefeitura Municipal de riachinho/MG, 16 de janeiro de 2014 (a) 
Valmir Gontijo Ferreira- Prefeito Municipal .

3 cm -16 509023 - 1

aVIso DE lICITaçÃo: a Prefeitura Municipal de rio acima, 
através do seu setor de licitações, torna público que devido a 
problemas técnicos o processo nº 002/2014 pregão eletrônico nº 
002/2014, aquisição de carne para atender as secretárias muni-
cipais será CaNCElaDo . Prefeitura Municipal de rio acima, 
16 de janeiro de 2014, às 10:00h, na rua antônio Carlos, n .º 
40 - Centro . Informações: (31) 35451286 ou compras@rioacima .
mg .gov .br .

2 cm -16 509071 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo AcIMA . Primeiro adi-
tivo– Processo licitatório n° 151/2013 . Pregão Presencial N° 
055/2013.BENEFICIÁRIO:Impresso Print Editora e Gráfica 
Ltda. Prorroga-se a vigência do contrato até 29 de Julho de 2014; 
Quarto aditivo– Processo . licitatório n° 002/2013 . Dispensa N° 
001/2013 . BENEFICIÁrIo: Tecnologia Global ltda . Prorro-
ga-se a vigência do contrato até 31 de Março de 2014;
Primeiro aditivo– Processo licitatório n° 206/2013 . Pregão Pre-
sencial N° 082/2013

BENEFICIÁrIo: Centro de Imagens Martins e Godoy ltda . 
Prorroga-se a vigência do contrato até 31 de Janeiro de 2014; 
Contrato– Processo licitatório n° 235/2013 . Convite N° 
029/2013 . BENEFICIÁrIo:Comercial Mineira de Fogos ltda 
– ME . Vigência: de 20/12/2013 até 01/01/2014 . Valor Global: 
16 .000,00 (Dezesseis mil reais) .

4 cm -16 509078 - 1
o MuNIcÍPIo dE RIo do PRAdo-torna publico o . 
Proc .002/2014, Pregão Presencial 001/2014 – Menor preço 
objeto: contratação dos serviços de transporte escolar em veí-
culo de propriedade do contratado e com motorista por ele con-
tratado . Com abertura no dia 30/01/2014, 08h30min horas, todos 
serão realizados na sede da Prefeitura Municipal localizado a 
rua severiano Fonseca, nº 43 centro . rio do Prado, 16 de janeiro 
de 2014 – alvimar dos anjos silva, Prefeito Municipal .

2 cm -16 508988 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PIRAcIcAbA/
MG,torna público ErraTa Nº 02, disponível no hall da Prefei-
tura e no site www .absolutorhconcursos .com .br

1 cm -15 508919 - 1
“A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PIRAcIcAbA/
MG”,torna público: ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 006/2014 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 002/2014 . Tipo: Menor Preço . Cri-
tério de Julgamento: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em transporte de passageiros para aten-
der os alunos da rede municipal e estadual de ensino . Entrega 
das Propostas: Dia 30/01/2014, até às 09:00 horas, à Praça Coro-
nel Durval de Barros, 52 – Centro – rio Piracicaba – MG, Cep 
35 .940-000 . Pregoeiro .

2 cm -16 509150 - 1
o MuNICÍPIo DE rIo PrETo-MG, comunica a quem possa 
interessar a publicação do Edital de licitação Pública n .º 
006/2014, na modalidade “PrEGÃo PrEsENCIal”- cujo objeto 
é a “aquisição de pão francês e leite pasteurizado tipo C desti-
nados à merenda escolar”, sendo a abertura no dia 30/01/2014 
às 13:00h . Maiores informações pelo e-mail: licitacaoriopreto@
yahoo .com .br ou pelo telefone: (32) 3283-3850 . rio Preto, 17 de 
Janeiro de 2014 – Maria Gorete Alves Maia - Pregoeira.

2 cm -16 509184 - 1
P .M . SAbARá–aviso de licitação – pregão nº 008/14 - a secre-
taria Municipal de administração torna público que fará rea-
lizar no dia 03/02/2014 às 9h00, Pregão Presencial nº 008/14, 
cujo objeto constitui a confecção de guias de IPTu/TFlF/
IssQN/2014 em atendimento à secretaria Municipal de Fazenda, 
conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I deste 
Edital . o edital estará disponibilizado no site da Prefeitura Muni-
cipal de sabará, www .sabara .mg .gov .br ., e no protocolo locali-
zado à rua Comendador Viana, nº 119, Centro, das 08h00 min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min, mediante pagamento do 
custo das cópias produzidas no valor de r$ 12,20 . sabará, 16 de 
janeiro de 2014 .(a) ana da Piedade Mendes – secretária Munici-
pal de administração .

3 cm -16 509038 - 1
raTIF . Do aTo DE DIsPENsa

Ratifico o ato da CPL, que dispensou a Licitação, com funda-
mento no art . 24, inciso X, a favor de: WalTEr alBINo Da 
sIlVa objetivando a locação de um imóvel situado a rua Padre 
luiz sandrini, 280 – Bairro Nossa senhora do Carmo – salto 
da Divisa MG, destinado ao funcionamento das instalações da 
casa de hospedagem dos universitários da uFMG no salto da 
Divisa MG no No Valor GloBal DE r$ 7 .200,00 ( sete mil 
e duzentos reais) DIVIDIDo EM 12 ParCElas uma vez que o 
processo se encontra devidamente instruído . Publique-se . salTo 
DA DIVISA MG, 06 DE JANEIRO DE 2014. RONALDO 
ATHAYDE DA CUNHA PEIXOTO - Prefeito Municipal

3 cm -15 508976 - 1
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 016/2014 - INEXIGIBIlIDaDE 
(CrEDENCIaMENTo) Nº 001/2014
a P . M . de santa Cruz de Minas torna publica que realizará cre-
denciamento de p . jurídicas de direito público ou privado, entida-
des filantrópicas e entidades sem fins lucrativos legalmente cons-
tituídas para se habilitarem ao Credenciamento junto a P . M . de 
santa Cruz de Minas para celebração de Contrato administrativo 
destinado à prestação de serviços de patologia clínica . abertura 
dos envelopes: 23 de janeiro de 2014 às 14 horas, na sala de lici-
tações na sede da Prefeitura Municipal de santa Cruz de Minas – 
MG . Edital no site: www .santacruzdeminas .mg .gov .brsanta Cruz 
de Minas – MG, FaBrICIo l . alMEIDa - PCPl

3 cm -16 509093 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA –Chama-
mento 002/2013 – recurso interposto pela Empresa CaC ENGE-
NHarIa lTDa . aberto prazo para apresentação de contrarra-
zões . 1º TErMo aDITIVo ao CT Nº 085/2013 – Empresa: 
rEal MINas TEXTIl INDÚsTrIa E CoMÉrCIo lTDa . 
objeto: Prorrogação do prazo de vigência – até 30/06/2014 . ass . 
em 31/12/2013 . 2 º TErMo aDITIVo ao CT Nº 080/2012 – 
Empresa: CoNsÓrCIo ÓTIMo DE BIlHETaGEM ElETrô-
NICA – CONSÓRCIO ÓTIMO. OBJETO: Prorrogação do prazo 
de vigência – até 06/11/2014 . ass . em 06/11/2013 .

2 cm -16 509237 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA dE 
PIRAPAMA-MG
aviso de licitação . a P .M .s .P . Torna Público para os interessados 
que se fará realizar licitação na Modalidade de Pregão Presen-
cial nº 001/14, Processo licitatório nº 001/14, visando à Con-
tratação de veículos destinados ao transporte de alunos da rede 
Municipal de ensino . abertura será no dia 28/01/2014, às 10:00, 
na av . santana nº 101 - centro . o Edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos no endereço acima ou pelo e-mail: licitacao@san-
tanadepirapama .mg .gov .br, informações pelo tel: 31 -3717-1370 
- Kênia Marques dos santos – Prefeita Municipal .

2 cm -15 508739 - 1
PuBlICaçÃo

O Município de Santa Rita de Jacutinga, através de sua Comissão 
de licitação, torna público que fará realizar no dia 31 de janeiro 
de 2014 licitação Tomada de Preço para prestação de serviço de 
transporte escolar para os alunos das escolas municipais e esta-
dual conforme especificação do Anexo I do Edital. Maiores infor-
mações tel (32) 3291-1680 .

2 cm -15 508978 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA RITA do SAPu-
cAÍ/MG- Torna público que irá realizar licitação na modalidade 
PrEGÃo nº . 0113/2013, tipo menor preço por item, às 09:00 
horas do dia 29 de JANEIRO de 2014, para :CONTRATAÇÃO 
DE EMPrEsa Para DEsTINaçÃo FINal Dos rEsÍDuos 
sÓlIDos CoM CaraCTErÍsTICas DoMICIlIarEs, Pro-
VENIENTEs Da lIMPEZa PÚBlICa Do MuNICÍPIo DE 
saNTa rITa Do saPuCaÍ . os interessados enviar um e-mail 
para licitacao2@pmsrs .mg .gov .br, solicitando o edital, contendo 
todas as informações da empresa solicitante e e-mail legível para 
o envio do Edital .

3 cm -16 509311 - 1
SANTo ANToNIo do RIo AbAIXo/MG--a Comissão Per-
manente de licitação da Prefeitura Municipal de santo antônio 
do rio abaixo/MG, torna público que será realizado no dia29 de 
Janeiro de 2014, às15:00horas, Pregão Presencial nº 02/2014, 
para contratação de empresa de Elaboração de Projeto Executivo 
arquitetônico para adequação e ampliação da unidade Básica de 
saúde, do município de santo antonio do rio abaixo – MG . os 

interessados poderão obter o edital, na sede da Prefeitura Muni-
cipal, Praça alcino Quintão nº 20 Centro, santo antonio do rio 
abaixo - MG, ou pelo e-mail – licitacao@santoantoniodorioa-
baixo .mg .gov .br, maiores informações pelo telefone (031) 3867-
1122, Comissão de licitação .

3 cm -16 509240 - 1
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MGin-
forma que irá realizar o Pregão Presencial N .º 006/2014 – aqui-
sição softwares, hardwares e contratação de prestação de servi-
ços de capacitação e treinamentos, para atender as necessidades 
da secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de 
são Gonçalo do rio abaixo/MG . as propostas deverão ser entre-
gues até às 09:00 horas do dia 30/01/2014 . a abertura dos envelo-
pes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal – r . Henriqueta 
rubin, N .º 27 – Centro - sGra, onde poderá ser obtido o Edital 
completo . são G . do r . abaixo 13 de janeiro de 2014 – antônio 
Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .
Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG - 
Termo de contrato 481/2013 . Partes: PMsGra e Construtora 
linhares ltda . Vigência - 18/12/2013 a 16/06/2014 . Valor - r$ 
656 .252,71 .
Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG - Termo 
de contrato 502/2013 . Partes: PMsGra e Miltec – Minas levan-
tamento Topográficos e Construções Ltda. Vigência - 18/12/2013 
a 16/06/2014 . Valor - r$ 671 .719,86 .

4 cm -15 508614 - 1
a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG, 
torna público, sob a modalidade Pregão Presencial N .º 007/2014 
– registro de Preços de Medicamentos, que não compõem a lista 
da farmácia básica do Centro Municipal de saúde, conforme 
Tabela aBC Farma . as propostas deverão ser entregues até às 
14:00 horas do dia 30/01/2014 . a abertura dos envelopes será 
realizada, a partir das 14:00 horas, no mesmo dia e local no setor 
de licitações da Prefeitura Municipal – r . Henriqueta rubim, 
N .º 27 – Centro - sGra, solicitação edital e-mail licitações@
saogoncalo .mg .gov .br . são G . do r . abaixo 14 de janeiro de 
2014 . antônio Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .
a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG, 
torna público, sob a modalidade Pregão Presencial N .º 002/2014 
– aquisição de produtos alimentícios para refeição aos pacien-
tes do Centro de saúde, do município de são Gonçalo do rio 
abaixo . as propostas deverão ser entregues até às 09:00 horas do 
dia 30/01/2014 . a abertura dos envelopes será realizada, a partir 
das 09:00 horas, no mesmo dia e local no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal – r . Henriqueta rubim, N .º 27 – Centro - 
sGra, solicitação edital e-mail licitações@saogoncalo .mg .gov .
br . são G . do r . abaixo 14 de janeiro de 2014 . antônio Carlos 
Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .
a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG, 
torna público, sob a modalidade Pregão Presencial N .º 003/2014 
– aquisição de fraldas descartáveis e lenços umedecidos, aten-
dendo as necessidades da secretaria Municipal de Educação e 
saúde, do município de são Gonçalo do rio abaixo . as propos-
tas deverão ser entregues até às 09:00 horas do dia 31/01/2014 . 
a abertura dos envelopes será realizada, a partir das 09:00 horas, 
no mesmo dia e local no setor de licitações da Prefeitura Muni-
cipal – r . Henriqueta rubim, N .º 27 – Centro - sGra, solicita-
ção edital e-mail licitações@saogoncalo .mg .gov .br . são G . do r . 
abaixo 14 de janeiro de 2014 . antônio Carlos Noronha Bicalho 
– Prefeito Municipal .
Termo de contrato n° 015/2014 . objeto: aquisição de oxigê-
nio gás medicinal para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de saúde de s .G .r .a . Partes: P .M . de são Gonçalo 
do rio abaixo e Gevergás ltda EPP . Vigência: 15/01/2014 a 
31/12/2014 . Valor: r$ 65 .600,00 .

8 cm -15 508623 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do RIo 
AbAIXo/MG– a CPl torna público e para conhecimento dos 
interessados que fica revogado o Processo Licitatório Nº 263/13 
– Concorrência Pública Nº 008/13 - Construção de ponte pêncil, 
sobre o rio santa Bárbara, no Município de são Gonçalo do rio 
Abaixo/MG, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica. 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de Janeiro de 2014.

2 cm -15 508792 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoTARdo-Torna 
Público - 1ª Retificação Do Edital De Licitação: Processo Licita-
tório Nº . PMsG/CPl/003/2014, Pregão Presencial Nº . 003/2014 . 
Tipo: Menor Preço Por linha . objeto: Contratação De Empresa 
Para Prestação De serviço Público De Transporte Escolar rural 
Do Município De são Gotardo/Mg, Em Estradas Pavimentadas, 
Não Pavimentadas E Vicinais, Em Veículos Do Tipo Kombi E 
Veiculo De Passeio . Data Para Credenciamento Fica Mantida 
Para o Dia 28/01/2014 Ás 08h30min (oito Horas E Trinta Minu-
tos) E abertura Dos Envelopes: 28/01/2014 Ás 08h45min (oito 
Horas E Quarenta E Cinco Minutos) Na sala Do Departamento 
De licitações E Contratos . Esclarecimentos através Do Telefone 
(34) 3671-4480 . Prefeito Municipal: seiji Eduardo sekita .

3 cm -16 509002 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoTARdo-torna 
público - aviso de licitação: Processo licitatório nº . PMsG/
CPl/172/2013 . Inexigibilidade por Credenciamento nº . 
002/2013 . objeto: “credenciamento de associações de agricul-
tores Familiares Para o fornecimento de hortifrutigranjeiros para 
atender aos alunos matriculados na rede Pública de Ensino, em 
conformidade com o programa nacional de alimentação esco-
lar/PNaE” . apresentação para credenciamento dos licitantes: 
03/02/2014 às 13:50 (treze horas e cinquenta minutos) na sala do 
Departamento de licitação . abertura dos envelopes: 03/02/2014 
às 14:00 (quatorze horas) . Esclarecimentos: através do telefone 
(34) 3671-4480 . Prefeito Municipal: seiji Eduardo sekita .

3 cm -16 509033 - 1

MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo bATISTA do GlÓRIA- 
aVIso DE lICITaçÃo - Torna público que será realizada a 
licitação de PrEGÃo PrEsENCIal N° 02/2014, aquisição 
de CaçaMBas DE EsTaCIoNaMENTo DE ENTulHos E 
rEsÍDuos sÓlIDos destinados a Infraestrutura . o credencia-
mento, recebimento e abertura dos envelopes será às 14:00 horas 
do dia 30/01/2014 . os documentos da licitação poderão ser anali-
sados na Prefeitura Municipal, sito a Praça Belo Horizonte, nº 22, 
Centro, S. J. Bta. do Glória/MG. Telefone (35) 3524-0900, onde 
também serão fornecidas mais informações . o edital poderá ser 
obtido no endereço mencionado ou através do e-mail (licitacao .
gloria@gmail .com) . 15/01/2014 . aparecida Nilva dos santos . 
Prefeita Municipal .

3 cm -15 508867 - 1

o MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo NEPoMucENo – MG, torna 
público a realização do Processo licitatório nº013/2014 - Pregão 
Presencial n°006/2014, cujo objeto é aquisição de computado-
respara a EsCola MuNICIPal “TrÊs MarIas” (CaIC) E a 
sECrETarIa DE EDuCaçÃo . abertura da sessão às 13:00h 
do dia 29 de janeiro de 2014 . Edital disponível pelo site www .
sjnepomuceno .mg .gov .br ou cpl@sjnepomuceno .mg .gov .br .
o MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo NEPoMucENo – MGtorna 
público a realização do Processo licitatório nº015/2014 - Pre-
gão Presencial n°007/2014, cujo objeto é aquisição de materiais 
de limpeza, higiene pessoal e epi(equipamento de proteção indi-
vidual) para EsColas MuNICIPaIs . abertura da sessão às 
09:00h do dia 30 de janeiro de 2014 . Edital disponível pelo site 
www .sjnepomuceno .mg .gov .br ou cpl@sjnepomuceno .mg .gov .
br .

3 cm -16 509404 - 1


