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Normativa IN/DrEI nº . 20, de 05 de dezembro de 2013, a requeri-
mento, conforme protocolo de número 14/081 .867-7, que consta no 
Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por 
esta Junta Comercial na forma disciplinada no art . 7°, VIII, do Decreto 
1800/1996, registro de Consórcio Gas Infracon Conata, Consórcio de 
sociedades, NIrE 3150021911-2, aTIVa, com sede na rua raimundo 
Correia, 173, Bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG, Certifica que foi 
registrado sob o NIrE 3150021911-2, em 14-1-2014, Contrato, datado 
de 6-1-2014. Certifica, por derradeiro, ser este o único ato registrado 
na Junta Comercial ate a presente data . o referido é verdade . Dou fé . 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais . belo Horizonte, 17 de 
janeiro de 2014. Nada mais. (a) Ilegível. (a) Marinely de Paula Bomfim 
- secretária Geral .

4 cm -22 511376 - 1
ocISNoRTE - coNSÓRcIo INTERMuNIcIPAl dE SAÚdE 
do NoRTE dE MINAStorna público o Proc . licitatório 005/2014 - 
Pregão Presencial 004/2014 - objeto: Prestação de serviços de suporte 
e manutenção corretiva e evolutiva do software livre “e cidade”; asses-
soria contábil; assessoria administrativa em licitações e contratos . Data 
e Horário de credenciamento: 05/02/2014 às 09h00min . abertura da 
Sessão Oficial: Dia 05/02/2014, às 09h15min. Informações pelo fone: 
(38) 3231-1084 ou www .cisnorte .com .br - Danny Gonçalves da silva 
- Pregoeiro .

O CISNORTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
NorTE DE MINas torna público o Proc . licitatório 006/2014 - Pre-
gão Presencial por registro de Preço 005/2014 - objeto: Contratação de 
Pessoa física ou Jurídica para Prestação de serviços de exames médi-
cos de alta e média complexidade . Data e Horário de credenciamento: 
06/02/2014 às 09h00min. Abertura da Sessão Oficial: Dia 06/02/2014, 
às 09h15min . Informações pelo fone: (38) 3231-1084 ou www .cisnorte .
com .br - Danny Gonçalves da silva - Pregoeiro .

OCISNORTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
Do NorTE DE MINas torna público o Proc . licitatório 007/2014 
- Pregão Presencial 006/2014 - objeto: aquisição de refeições . Data 
e Horário de credenciamento: 07/02/2014 às 09h00min . abertura da 
Sessão Oficial: Dia 07/02/2014, às 09h15min. Informações pelo fone: 
(38) 3231-1084 ou www .cisnorte .com .br - Danny Gonçalves da silva 
- Pregoeiro .

O CISNORTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
NorTE DE MINas torna público o Proc . licitatório 008/2014 - Pre-
gão Presencial 007/2014 - objeto: Contratação de Pessoa jurídica para 
publicação dos atos oficiais do CISNORTE/MG. Data e Horário de cre-
denciamento: 07/02/2014 às 13h00min. Abertura da Sessão Oficial: Dia 
07/02/2014, às 13h15min . Informações pelo fone: (38) 3231-1084 ou 
www .cisnorte .com .br - Danny Gonçalves da silva - Pregoeiro .

8 cm -22 511513 - 1
HoSPITAl NoSSA SENHoRA dA PIEdAdE . assunto: Extratos 
de Contratos . Processo 001/2013 . Pregão 001/2013 . recurso oriundo 
do Convênio 187/2010 entre a união Federal, através do Ministério da 
saúde e o Hospital Nossa senhora da Piedade . objeto: aquisição de 
equipamento e material permanente para unidade de atenção especia-
lizada em saúde, pelo menor Preço por ITEM . Contrato nº . 001/2013 
- Contratante: Hospital Nossa senhora da Piedade e Contratado liliam 
Moreira Tiso-ME - Item 02: Valor global: r$ 7 .400,00 (sete mil e qua-
trocentos reais), Item 04 - Valor global: r$ 3 .420,00 (Três mil e qua-
trocentos e vinte reais) e Item 05 - Valor global: r$ 32 .500,00 (trinta 
e dois mil e quinhentos reais) . Elói Mendes, 18 de novembro de 2013 . 
Eustáquio Mendes - provedor . Contrato nº 02/2013 - Contratante: Hos-
pital Nossa senhora da Piedade e Contratado Fan ltda - Item 03: Valor 
global: r$ 9 .380,00 (nove mil, trezentos e oitenta reais) . Elói Mendes, 
18 de novembro de 2013 . Eustáquio Mendes - provedor . Contrato nº 
003/2013 - Contratante: Hospital Nossa senhora da Piedade e Contra-
tado: Drager Indústria e Comércio ltda - Ítem 01: Valor global: r$ 
52 .200,00 (cinqüenta e dois mil e duzentos reais) . Elói Mendes, 12 de 
dezembro de 2013 . Eustáquio Mendes - provedor .

4 cm -22 511355 - 1

câmaras e Prefeituras 
do Interior

cAMARA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS

Extrato dos contratos de prestação de serviços celebrados pela Câmara 
Municipal de Entre rios de Minas – Exercício 2014 
Nº 01/2014 – Inexigibilidade de licitação . 1º Termo aditivo - advogado 
Contratado: Humberto resende urbano – oab/MG 51 .860 . objeto: 
serviços advocatícios . Vigência: 02/01/2014 a 31/12/2014 .Valor total: 
r$ 44 .345,11 – Dotação orçamentária 01 .001 .002 . 3 .3 .90 .35 .00 
Nº 02/2014 - Contratada: sH3 Informática lTDa ., são João Del rei, 
CNJP: 01 .264 .892/0001-09 . objeto: cessão direito de uso de softwa-
res (sistemas) nas áreas de planejamento orçamentário, contabilidade, 
tesouraria, pessoal, patrimônio, compras e licitações e frotas . Vigên-
cia: 02/01/2014 a 31/12/2014 . Preço/forma de pagamento: r$ 7 .920,00 
pagos em 12 parcelas mensais de r$ 660,00 – Dotação orçamentária: 
01 .001 .002 3 .3 .90 .39 .00 
Nº 03/2014 – Termo aditivo - Contratada: Diretriz Informática ltda . 
CNPJ: 22 .493 .902/0001-40 . Vigência: 02/01/2014 a 31/12/2014 . 
objeto: uso de softwares, manutenção e consultoria necessária ao sis-
tema . Preço/forma de pagamento: r$ 6 .000,00 (estimado) pagos mensal 
de acordo com gasto . Dotação orçamentária:01 .001 .002 3 .3 .90 .39 .00 
Nº 04/2014 - Contratado: Panificadora Saiola Diniz Ltda. CNPJ nº 
11 .071 .616/0001-70– objeto: fornecimento de lanche para o consumo 
nas reuniões de vereadores desta Câmara . Vigência: 02/01/2014 a 
31/12/2014 . Preço/ forma de pagamento: r$ 5 .060,00 (Valor total esti-
mado) pagos mensal de acordo com o gasto . Dotação orçamentária: 
01 .001 .003 – 3 .3 .90 .30 .00 
Nº 05/2014 – Contratada: Mear – Comércio e Transporte de Petróleo – 
lTDa . CNPJ: 06 .326 .382/0001-24 - objeto: fornecimento de 500 litros 
(estimado) gasolina para veículo da Câmara . Vigência: 02/01/2014 a 
31/12/2014 . Preço/ forma de pagamento: r$ 1 .500,00 (Valor total esti-
mado) pagos mensal de acordo com o gasto . Dotação orçamentária: 
01 .001 .003 – 3 .3 .90 .30 .00 
Nº 06/2014 - Contratado: Henry Castilho resende laranjeira - ME, 
CNPJ: 15 .828 .501/0001-38 objeto: serviços de manutenção e atualiza-
ção do site . Vigência: 02/01/2014 à 31/12/2014 . Preço/Forma de paga-
mento: r$ 2 .400 a serem pagos em 12 parcelas mensais de r$ 200,00 . 
Dotação orçamentária: 01 .01 .001 .003 – 3 .3 .90 .39 .00 
Nº 07/2013 - Contratado: Mercearia e açougue Maluca ltda . CNPJ nº 
08 .349 .236/0001-40 . objeto: fornecimento de72 galões de água potável 
(estimado) para consumo anual desta Câmara . Vigência: 02/01/2014 a 
31/12/2014 . Preço/ forma de pagamento: r$ 504,00 (estimado) pagos 
mensal de acordo com o gasto . Dotação orçamentária: 01 .001 .003 
– 3 .3 .90 .39 .00 
Nº 08/2013 - Contratado: Evaldo de Paula Morais . CNPJ nº 
976 .607 .446-15 – objeto: fornecimento de lanche para o consumo 
desta Câmara . Vigência: 02/01/2014 a 31/12/2014 . Preço/forma de 
pagamento: r$ 3 .600,00 (Valor total estimado) pagos mensal de acordo 
com o gasto . Dotação orçamentária: 01 .001 .003 – 3 .3 .90 .30 .00 
Nº 09/2014 - Contratada: Via real Telecom . CNPJ: 10 .552 .549/0001-42 
- objeto: hospedagem de site e conexão a internet . Vigência: 02/01/2014 
a 31/12/2014 . Preço e forma de pagamento: r$ 1 .222,80 (Valor total 
estimado) pagos em parcelas mensais de r$ 101,90 . Dotação orçamen-
tária: 01 .001 .003 – 3 .3 .90 .39 .00 . 
Nº 10/2014 - Contratado: bruno ribeiro batista de souza resende . 
CNPJ: 10 .513 .005/0001-71 . objeto: fornecimento de recarga de cartu-
cho e manutenção dos computadores da Câmara . Vigência: 02/01/2014 
a 31/12/2014 . Preço/ forma de pagamento: r$ 3 .482,80 (Valor total 
estimado) pagos mensal de acordo com o gasto . Dotação orçamentária: 
01 .001 .003 – 3 .3 .90 .30 .00 . 
Nº 11/2014 - Contratado: bruno ribeiro batista de souza resende . 
CNPJ: 10 .513 .005/0001-71 . objeto: serviços de recarga de cartucho 
e manutenção dos computadores da Câmara . Vigência: 02/01/2014 a 
31/12/2014 . Preço/forma de pagamento: r$ 1 .944,00 (Valor total esti-
mado) pagos mensal de acordo com o gasto . Dotação orçamentária: 
01 .001 .003 – 3 .3 .90 .39 .00 
Nº 12/2014 – Contratado: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 
CNPJ: 17 .404 .302/0001-28 objeto: serviços de publicações 60cm/
coluna . Vigência: 02/01/2014 a 31/12/2014 . Preço/forma de paga-
mento: 88,59 cm/coluna pago conforme utilização . Dotação orçamen-
tária; 01 .001 .0003-3 .3 .90 .39 .00

15 cm -22 511109 - 1

CÂMara MuNICIPal DE IPaTINGa
Torna-se sem efeito a publicação dos extratos dos Contratos nº 34 e 
35/2013, realizada no dia 09/01/2014 .
Extrato de Ratificação – Inexigibilidade n°. 04/2013. Empresa: Sabará 
Distribuidora e Editora ltda-ME objeto: Prestação de serviços de 
fornecimento de 25 (vinte e cinco) assinaturas completas do jornal 
impresso “Vale do aço” . Valor Global: r$ 7 .666,50 (sete mil, seiscen-
tos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) . Ipatinga, 15/01/2014 . 
Werley Glicério Furbino de araújo, Presidente .
Extrato de Ratificação – Inexigibilidade n°. 05/2013. Empresa: A 
Gazeta Metropolitana Editora e Gráfica Ltda-ME Objeto: Prestação de 
serviços de fornecimento de 25 (vinte e cinco) assinaturas completas do 
jornal impresso “Diário Popular” . Valor Global: r$ 7 .187,50 (sete mil, 
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) . Ipatinga, 15/01/2014 . 
Werley Glicério Furbino de araújo, Presidente .

4 cm -22 511418 - 1
CÂMara MuNICIPal DE JuaTuba-Extrato da Portaria n°10/2014-
Nomeia Nildásio de Freitas Junior, no cargo efetivo de agente legis-
lativo, decorrente de concurso público- edital n° 01/2013- luiz Carlos 
Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511222 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE JuATubA-Extrato da Portaria 
n°06/2014-Nomeia Joardson Moreira soares, no cargo efetivo de 
Guarda Patrimonial, decorrente de concurso público- edital n° 01/2013- 
luiz Carlos Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511215 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE JuATubA-Extrato da Portaria 
n°05/2014-Nomeia Maria Tereza santos bicalho, no cargo efetivo de 
auxiliar de serviços legislativo, decorrente de concurso público- edital 
n° 01/2013- luiz Carlos Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511211 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE JuATubA-Extrato da Portaria 
n°08/2014-Nomeia Nadia Maria Maia Campos, no cargo efetivo de 
agente de Comunicação, decorrente de concurso público- edital n° 
01/2013- luiz Carlos Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511219 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE JuATubA-Extrato da Portaria 
n°07/2014-Nomeia ageu de Nascimento Neves, no cargo efetivo de 
Motorista, decorrente de concurso público- edital n° 01/2013- luiz 
Carlos Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511216 - 1
CÂMara MuNICIPal DE JuaTuba-Extrato da Portaria n°09/2014-
Nomeia Pedro Henrique Moreira Matoso, no cargo efetivo de Oficial 
legislativo, decorrente de concurso público- edital n° 01/2013- luiz 
Carlos Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511221 - 1
CÂMara MuNICIPal DE JuaTuba-Extrato da Portaria n°11/2014-
Nomeia Mariana Yuri Diniz Kai, no cargo efetivo de recepcionista, 
decorrente de concurso público- edital n° 01/2013- luiz Carlos Fiedler-
Presidente .

1 cm -22 511223 - 1
CÂMara MuNICIPal DE JuaTuba-Extrato da Portaria n°12/2014-
Nomeia Valéria de Castro Xavier, no cargo efetivo de Oficial legisla-
tivo , decorrente de concurso público- edital n° 01/2013- luiz Carlos 
Fiedler-Presidente .

1 cm -22 511224 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE PAToS dE MINAS- aviso de lici-
tação - pregão presencial 11/2013 – aquisição parcelada de mat . de 
expediente, papelaria, cartuchos de tonner para a Câmara Municipal de 
Patos de Minas . abertura: 05/2/2014, às 13 h ., local: Câmara Muni-
cipal de Patos de Minas – rua José de santana, 506, 3º andar, Centro 
– CEP 38700-052 Patos de Minas – MG . Edital: www .camarapatos .
mg .gov .br no link licitações - Pregão . Informações: (34) 3814 0987 
oucamarapatos@camarapatos .mg .gov .br

2 cm -22 511471 - 1

cÂMARA MuNIcIPAl dE PEdRo lEoPoldo/MG– abertura 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso, quanto decisão de ina-
bilitação da Preservar Prestação serv . ltda . Indeferimento do recurso 
interposto pela sVs serviços Especializados ltda . atos referentes ao 
Pregão Presencial 08/2013 para a “Contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de mão-de-obra terceirizada/ prestação de ser-
viço” . Cópia dos documentos disponíveis junto à Equipe do Pregão, 
no site www .camarapl .mg .gov .br e por e-mail . local de recebimento 
de recurso, em via original, assinada pelo representante legal: rua Dr . 
Cristiano otoni, 555, Centro, Pedro leopoldo/MG .

3 cm -22 511445 - 1
EDITal PrEGao PrEsENCIal N º001/2014 .A cAMARA MuNI-
cIPAl dE TIMoTEo,nos termos da legislacao vigente, lei n 10 .520 
de 17/07/2002, lei 8 .666, de 21/06/93 e alteracoes, torna publico que 
fara realizar licitacao na modalidade Pregao Presencial, do tipo menor 
preço por item, no dia 05/02/2014, s 14 horas, no endereco: av . acesita, 
3 .210, bairro sao Jose, Timoteo MG . objetivo:aquisicao de material de 
consumo, conforme as condicoes e especificacoes constantes no edital 
e seus anexos, para atender as necessidades da CaMara MuNICI-
Pal DE TIMoTEo/MG .o edital encontra-se a disposicao dos interes-
sados na sede da Camara Municipal de Timoteo, no horario de 12:00 s 
18:00 horas, e no sitio eletronico da Camara: http://www .timoteo .cam .
mg .gov .brhttp://www .timoteo .cam .mg .gov .br . Timoteo, 22 janeiro de 
2014 .Fernanda Campos Maia Wrobel-Pregoeira .

3 cm -22 511327 - 1

EDITal PrEGao PrEsENCIal N º004/2014 .

a Camara Municipal de Timoteo, nos termos da legislacao vigente, 
lei n 10 .520 de 17/07/2002, lei 8 .666, de 21/06/93 e alteracoes, 
torna publico que fara realizar licitacao na modalidade Pregao Pre-
sencial, do tipo menor preço por item, no dia 06/02/2014, s 14 horas, 
no endereco: av . acesita, 3 .210, bairro sao Jose, Timoteo MG . 
objetivo:aQuIsICao DE MaTErIal DE EXPEDIENTE, CoN-
ForME as CoNDICoEs E EsPECIFICaCoEs CoNsTaNTEs No 
EDITal E sEus aNEXos, Para aTENDEr as NECEssIDaDEs 
Da CaMara MuNICIPal DE TIMoTEo/MG .o edital encontra-se 
a disposicao dos interessados na sede da Camara Municipal de Timo-
teo, no horario de 12:00 s 18:00 horas, e no sitio eletronico da Camara: 
http://www .timoteo .cam .mg .gov .brhttp://www .timoteo .cam .mg .gov .br .

Timoteo, 22 janeiro de 2014 .

FErNaNDa CaMPos MaIa WrobEl
Pregoeira .

4 cm -22 511334 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AcAIAcA .Aviso de Retificação 
Edital de licitação Pregão Presencial n°03/2014 . a Prefeitura Muni-
cipal de Acaiaca torna público a retificação do Edital Pregão 03/2014 
que tem por objeto Aquisição de cartuchos/tonners/fitas e serviços de 
recarga em geral tendo sido retificado o Anexo I e II do Edital e data 
do Credenciamento e sessão Pregão . Maiores informações e Edital 
de Retificação 01 poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Munici-
pal de acaiaca, na Praça Tancredo Neves, 35 . acaiaca, 22 de janeiro 
de 2014 .

2 cm -22 511252 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AçucENA-resultado do Pregão 
Nº . 042/13 – Processo Nº . 723/13 . a Pregoeira informa aos interes-
sados, que os vencedores do Pregão nº . 042/13, cujo objeto é a aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes, para manutenção de veículos e 
máquinas de propriedade do Município de açucena /MG, no exercício 
de 2014, foram Posto açucena ltda para os itens 01, 02, 03, 04, 34, 36, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 55, 60, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 75, Fernandes 
& Fernandes Lubrificantes Ltda para os itens 05, 07, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28, 29, 30, 31, 32, 33, 47, 50, 53 ,54, 56, 57, 63, 
70,77,79,81,83,85,87,89,91 e lCM PEças P/ VEICulos E MÁQuI-
Nas lTDa para os itens 06,08, 09, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 19, 35, 37, 
44, 45, 46, 48, 51, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 71, 76, 78, 80, 82, 84, 
86, 88, 90 .açucena, 13 de janeiro de 2013 .HEllEN C . MoraIs DE 
aZEVEDo .Pregoeira .

3 cm -22 511348 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE áGuAS FoRMoSAS – MG . 
Aviso de Licitação – Retificação de data: PL n° 05/2014 PP n° 05/2014. 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, diversos setores, exercício 
financeiro 2014. Data/dia: 06/02/2014. Às 08:00h. Aviso de Licitação: 
Pl n° 06/2014 PP n° 06/2014 . objeto: aquisição de pneus novos, câma-
ras de ar novas e protetores novos. Data/dia: 07/02/2014. Às 08:00h. 
aviso de licitação: Pl n° 07/2014 PP n° 07/2014 . objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de retífica de motor 
Patrol 130 e 140M, com substituição de peças . Data/dia: 10/02/2014 . 
Às 08:00h. Aviso de Licitação: PL n° 08/2014 PP n° 08/2014. Objeto: 
Contratação de empresa para serviços de recargas de gás GlP líquido 
acondicionado em botijão de 13Kg com certificado do INMETRO. 
Data/dia: 11/02/2014. Às 08:00h. Aviso de Licitação: PL n° 09/2014 
PP n° 09/2014 . objeto: contratação de empresa do ramo hoteleiro 
para serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação . Data/
dia: 12/02/2014. Às 08:00h. Aviso de Licitação: PL n° 010/2014 PP 
n° 010/2014 . objeto: aquisição de materiais de construção . Data/dia: 
13/02/2014. Às 08:00h.
Maiores Informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto ao 
site:www.aguasformosas.mg.gov.br, na C .P .l ., em dias úteis, no horá-
rio de 08:00 às 13:00 horas, pelo telefax (33) 3611-1450, ramal 36 ou 
pelo e-mail:licita@aguasformosas.mg.gov.br . Águas Formosas – MG, 
22/01/2014 . antônio Hermínio Neto/Crystian Marcos batista lima . 
Pregoeiros .

5 cm -22 511218 - 1
Prefeitura Municipal de Alfenas-MG . Extrato do 9º Termo aditivo 
ao Contrato nº 029/2009, ref . à Concorrência Pública nº 004/2008, Pro-
cesso n° 1477/2008 . Contratante: Município de alfenas-MG . Contra-
tado: Cris Turismo e Fretamento ltda-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 
04 .050 .691/0001-99 . Do objeto: acrescer ao objeto 25 .800 km, sendo 
16 .000 km no item veículo de transporte com capacidade igual ou supe-
rior a 40 passageiros (ônibus) e 9 .800 km no item veículo de transporte 
com capacidade igual ou superior a 15 passageiros (Kombi) . alfenas, 
20/12/2013 . (a) Maurílio Peloso, Prefeitura Municipal .

2 cm -21 510672 - 1
A Prefeitura Municipal de Antônio carlos-MG, CNPJ sob o n° 
18 .094 .763/0001-04, torna público Processo licitatório 002/2014 - TP 
001/2014, visando Contratação de empresa para serviços de pavimenta-
ção asfáltica em diversas ruas do Distrito de Curral Novo de Minas com 
recursos próprios . abertura: 07/02/2014 às 13h00min . Edital à disposi-
ção dos interessados, Tel/fax: (32) 3346-1255 . E-mail: administracao@
municipioantoniocarlos .mg .gov .br e no site www .municipioantoniocar-
los .mg .gov .br . raimundo Nonato Marques - Prefeito Municipal .

2 cm -21 510908 - 1
rETIFICaçÃo Pal 04/2014 PP03/2014

A Prefeitura Municipal de Araçuaí-MG,torna público a retificação do 
Pal 04/2014 PP03/2014, objeto: Contratação de prestação de serviço 
de transporte de estudantes regularmente matriculados na rede oficial 
de ensino, para atender a demanda do transporte escolar da prefeitura 
municipal . resolve excluir laudo de vistoria do edital sub item 6 .1 .3 .2, 
sendo que o mesmo deverá ser apresentado no ato da contratação . altera 
também a data de abertura das propostas para o dia 23/01/2014 as 09:00 
horas . Maiores informações (33) 3731-2133 das 12:00 a 16:00 horas .

2 cm -21 510618 - 1
aVIso DE lICITaCao Pal 10/2014 PP06/2014

a prefeitura Municipal de aracuaí – MG, torna público nos termos das 
leis 8 .666/93 e 10 .520/02, Pal 10/2014 PP 06/2014 . objeto: aquisi-
ção de gêneros alimenticios, em atendimento ao programa municipal de 
alimentação escolar . Edital: 21/01/2014; julgamento 03/02/14 as 09:00 
horas . Maiores informações (33) 3731-2133 das 12:00 a 16:00 horas .

2 cm -21 510681 - 1
EXTraTo DE EDITal - a PrEFEITura MuNICIPal DE arCE-
burGo/MG torna público que realizará lICITaçÃo PrC Nº 
034/2014 – Pregão Presencial Nº 004/2014, de acordo com o art . 21 
da lei 8 .666/93, publica no seguinte teor: obJETo: rEFErENTE-
rEGIsTro DE PrEços CoNsIGNaDo EM aTa PElo PraZo 
DE 12 (DoZE) MEsEs Para EVENTual ForNECIMENTo DE 
“GasolINa, ETaNol, ÓlEo DIEsEl CoMuM E ÓlEo DIEsEl 
s10” Para MaNuTENçÃo Dos VEÍCulos PErTENCENTEs a 
FroTa Do GoVErNo MuNICIPal . o recebimento e a abertura das 
propostas serão até as 14:00 horas do dia 05/02/2014 no setor de lici-
tações, à rua CEl . CÂNDIDo DE souZa DIas, N° 1033 – CEN-
Tro - arCEburGo/MG . o Edital estará disponível para os interes-
sados a partir desta data no site oficial do Município www.arceburgo.
mg .gov .br .

3 cm -21 510680 - 1

PREFEITuRA dE AREAdo– Extrato de contrato ref . Dispensa 
02/14 – Partes: Prefeitura x Pe . antônio Garcia – objeto: locação de 
imóvel para funcionamento da secretaria de saúde – r$680,04 ao mês – 
vigência: 31/12/14 – ass: 17/01/14 – rubens V . bornelli – Prefeito .

1 cm -22 511390 - 1
PREFEITuRA dE AREAdo- aviso de licitação do Pregão nº07/2014 
- Tipo: Consumo . – regime: Menor preço global . – objeto: aquisição 
de material didático – educação infantil da rede municipal de ensino . 
Vigência: 31/12/2014 . Data da realização do certame: 05/02/2014, 
Quarta-feira, abertura prevista para 12:30 horas . Mais informações e 
Edital completo junto à Prefeitura Municipal de areado, à Praça Henri-
que Vieira, nº 25 - Centro, pelo telefone (35) 3293-1333 ramal 231, pelo 
e-mail: compras@areado .mg .gov .brou pelo site www .areado .mg .gov .br

PrEFEITura DE arEaDo - aviso de licitação do Pregão nº012/2014 
- Tipo: Consumo . – regime: Menor preço unitário . – objeto: aquisição 
de cargas de oxigênio para ambulâncias e pacientes acamados . Vigência: 
31/12/2014 . Data da realização do certame: 06/02/2014, Quinta-feira, 
abertura prevista para 13:00 horas . Mais informações e Edital completo 
junto à Prefeitura Municipal de areado, à Praça Henrique Vieira, nº 25 - 
Centro, pelo telefone (35) 3293-1333 ramal 204, pelo e-mail: compras@
areado .mg .gov .brou pelo site www .areado .mg .gov .br

4 cm -22 511449 - 1
Retificação Pregão Presencial 001/2014

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ARIcANduVA-torna publica a 
retificação do Pregão Presencial 001/2014, alterando a data de abertura. 
onde se lê “até as 8 horas do dia 31 de janeiro de 2014” leia –se “até as 
8 horas do dia 6 de fevereiro de 2014” . Maria arlete dos santos aze-
vedo – Prefeita Municipal  .

2 cm -22 511177 - 1
o MuNIcÍPIo dE AuGuSTo dE lIMA/MG, Torna público que 
fará realizar Pregão Presencial Nº 007/2014, aquisição de produtos 
de limpeza em geral . Tipo: Menor Preço unitário: Data de entrega dos 
envelopes de Proposta e Documentação: 04/02/2014 até às 12:00h . 
Informações e edital poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, na 
av . Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3758-1279 / E-Mail 
licitacaoaugustodelima@bol .com .br – João Carlos batista borges - Pre-
feito Municipal .

2 cm -21 510828 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bAldIM/MG . aVIso DE lICI-
TaçÃo . a Prefeitura Municipal de baldim, Estado de Minas Gerais, 
torna público que fará realizar Processo licitatório Nº 010/2014, 
na Modalidade Pregão Presencial Nº 005/2014 para contratação de 
empresa para fornecimento de materiais diversos na área da constru-
ção civil . Tipo da licitação: Menor Preço por lote: Data de entrega 
dos envelopes de Proposta e Documentação: 10/02/2014 até às 12:30h . 
Maiores informações e o edital completo poderão ser obtidos na Prefei-
tura Municipal de baldim, na rua Vitalino augusto, 635, Centro - Tele-
fax: (31) 3718-1255, e-mail: licitacao@baldim .mg .gov .br, Cleide Cân-
dido bastos – Pregoeira Municipal .

3 cm -21 510750 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bAMbuÍ-MG,torna público que 
fará realizar Pregão Presencial – registro de Preços nº 04/2014, Pro-
cesso licitatório nº 015/2014, que tem como objetivo a Contratação de 
empresa para aquisição Material de limpeza e materiais diversos para 
suprir as necessidades de diversas secretarias deste Município . abertura 
dia 05/02/2014 às 09:00 hs na sala de licitação . Maiores informações e 
o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de bam-
buí situada à Praça Mozart Tôrres, nº 68, Centro, nos horários de 8:00 
às 11:00 hs e 12:30 às 17:00 hs, pelo telefax (37) 3431-5450 ou pelo 
site www .bambuimg .gov .br bambuí, em 21 de janeiro 2014 . Tatiane 
Carvalho - Pregoeira

3 cm -22 511105 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bARRA loNGA- a Prefeitura 
Municipal de barra longa, MG, torna público que fará realizar Pro-
cesso licitatório Nº 016/2014, na Modalidade Pregão Presencial Nº 
014/2014, às 09:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2014, para aqui-
sição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de barra longa . Tipo da licitação: Menor Preço . 
reger-se-á pelas disposições da lei 8 .666/93, de 21/06/93, e lei 
10 .520/02 e suas alterações e ainda, pelo estabelecido no presente Edi-
tal e seus anexos . Valdimara Mól romano . Pregoeira .
Prefeitura Municipal de barra longa - “HomologaçãoProcesso sele-
tivo da Prefeitura de barra longa - Edital nº 001/2013 . o Prefeito do 
Município de barra longa /MG, no uso de suas atribuições, homologa 
o resultado final do Processo Seletivo publicado no sitewww.absolu-
torhconcursos .com .br, através do Decreto nº 583de 08/01/2014, para 
que produza os seus efeitos legais .”
a Prefeitura Municipal de barra longa, MG, torna público que fará 
realizar Processo licitatório Nº 015/2014, na Modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 013/2014, às 09:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2014, 
para aquisição de Material de Escritório e Escolar, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de barra longa . Tipo da lici-
tação: Menor Preço . reger-se-á pelas disposições da lei 8 .666/93, de 
21/06/93, e lei 10 .520/02 e suas alterações e ainda, pelo estabelecido 
no presente Edital e seus anexos . Valdimara Mól romano . Pregoeira .
a Prefeitura Municipal de barra longa, MG, torna público que fará 
realizar Processo licitatório Nº 012/2014, na Modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 010/2014, às 14:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2014, 
para aquisição de Material de limpeza, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de barra longa . Tipo da licitação: Menor 
Preço . reger-se-á pelas disposições da lei 8 .666/93, de 21/06/93, e 
lei 10 .520/02 e suas alterações e ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital e seus anexos . Valdimara Mól romano . Pregoeira .

7 cm -22 511308 - 1
o MuNIcÍPIo dE bElMIRo bRAGA-MG, comunica a quem 
possa interessar a publicação do Edital de licitação Pública n .º 
010/2014, na modalidade Pregão Presencial n .º 003/2014, cujo 
objeto é a “aquisição de pneus novos para toda a frota de veículos 
e máquinas do Município de belmiro braga”, sendo sua abertura no 
dia 06/02/2014 às 13:00h . Maiores informações pelos e-mails: lici-
tacao@belmirobraga .mg .gov .br / licitacao2@belmirobraga .mg .gov .
br ou pelo telefone: (32) 3284-1750 . belmiro braga, 22 de janeiro de 
2014 - Glauco Moraes Guimarães - Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

2 cm -22 511155 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bElo oRIENTE .EsTaDo DE 
MINas GEraIs . aVIso DE EDITal . PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
002/2014 – rEGIsTro DE PrEços Nº 001/2014 . objeto: regis-
tro de Preços para aquisição de agendas/ano 2014, em atendimento a 
secretaria Municipal de saúde e Calendário de parede/ano 2014, em 
atendimento a secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico . 
abertura dia: 05/02/2014 às 09h00min . o Edital poderá ser repassado 
via e-mail mediante solicitação via fax pelo telefone 33-3253-2807 
e 33-3253-2840 ou na Gerência de licitações, registro de Preços e 
Compras da PMbo . belo oriente, MG, 21 de janeiro de 2014 . luis 
aparecido Gonçalves Costa . Pregoeiro

3 cm -21 511097 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bIAS FoRTES .alteração do 
aviso de licitação . Tomada de preço nº 01/2014 , cujo objeto é a aqui-
sição de combustíveis e derivados, tipo menor preço por item, com 
entrega e abertura dos envelopes de documentação e de proposta, no 
dia 30/01/2014, respectivamente, ás 17:00 e 17:30 horas, na sede da 
prefeitura à rua dos andradas, nº13, Centro , bias Fortes . Informações 
pelo tel . (32)3344-1346 . Presidente da CPl .

2 cm -21 511050 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE boA ESPERANçA/MG- aVIso 
DE lICITaçÃo –PrEGÃo PrEsENCIal Nº 03/2014 . o Municí-
pio de boa Esperança/MG torna público que fará realizar licitação 
na modalidade de PrEGÃo PrEsENCIal Nº 03/2014, tipo Menor 
Preço, tendo como objeto a contratação de empresa para fornecimento 
de 01 (uma) motoniveladora nova, com potência líquida mínima de 
140hp, destinada à secretaria Municipal de obras, para manutenção 
de estradas vicinais, conforme especificações detalhadas contidas 
no edital e anexos e de conformidade com o Contrato de repasse nº 
77905/2013/Ministério do Desenvolvimento agrário/Caixa – Processo 
nº 2691 .1001 .310-40/2013 . DaTa rECEbIMENTo Dos ENVElo-
PES: ATÉ 04/02/2014 às 10h00min. Os interessados poderão ler e/ou 
adquirir o Edital de licitação e seus anexos no Departamento de Com-
pras e licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio Maria, nº 40, 
Centro, boa Esperança/MG, ou através do sítio: www .boaesperanca .
mg .gov .br . Informações pelos Tels: (35)3851-0314/0340 . sérgio Car-
los Silva, Pregoeiro Oficial.
PrEFEITura MuNICIPal DE boa EsPEraNça/MG – DIs-
PENsa DE lICITaçÃo Nº 02/2014 .obJETo: Prestação de ser-
viços de reforma do telhado da Casa da Cultura – Patrimônio His-
tórico Tombado do Município, compreendendo a mão de obra e 
fornecimento de todo material a ser empregado . ProPoNENTE: 
JC EMPrEENDIMENTos E CoNsTruçõEs lTDa ., CNPJ: 
17 .291 .379/0001-39 . FuNDaMENTo lEGal: lei 8 .666/93, art . 
24, V . Valor: r$ 28 .465,20 (vinte e oito mil, quatrocentos e ses-
senta e cinco reais e vinte centavos) . DoTaçÃo orçaMENTÁrIa: 
02 .02 .01 .13 .391 .0471 .2 .170 .000 - Manutenção do Patrimônio Histó-
rico do Município - 3 .3 .90 .39 .00 .00 .00 outros serviços de Terceiros 
– PJ . PraZo DE EXECuçÃo: 60 dias . Comissão Permanente de 
licitação .

7 cm -22 511352 - 1
CaDasTro CrC

o Município de bonito de Minas, estado de Minas Gerais, torna 
publico o chamamento para procedimento de cadastro objetivando 
obtenção do CrC para vigência no exercício de 2014 . Interessados 
manter contato através email, licitação@bonitodeminas .mg .gov .br, ou 
diretamente na sede do Município . Departamento de licitações .

2 cm -21 510610 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE buRITIS-MG

sECrETarIa MuNICIPal DE EDuCaçÃo

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º01/2014

aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar para 
o Programa Nacional da alimentação Escolar/PNaE . abertura no 
dia 23/01/2014 às 08h00min às 18h00min ao dia 03/02/2014 das 
08h00min às 18h00min na secretaria Municipal de Educação . Maio-
res informações WWW .buritis .mg .gov .br ou pelo telefone: (38) 3662- 
3309 ou (38) 3662-1422 .

3 cm -22 511347 - 1
A Prefeitura M . de caetanópolis/MG, torna público que fará rea-
lizar Proc . licitatório nº 003/2014, PP nº 001/2014, registro Preços 
nº 001/2014. Objeto: ”Aquisição de combustíveis, filtros, lubrificantes 
e correlatos para a frota municipal, inclusive polícia militar e polícia 
civil” . Data de recebimento e abertura de envelopes: 05/02/2014 às 
08:00hs, na sala de licitações, situada na Praça antonino Pinto Mas-
carenhas, 201 - Centro . Informações: tel . (31)3714 .7399, e-mail: lici-
tacoes@caetanopolis .mg .gov .br  . Edital disponível em: www .caetano-
polis .mg .gov .br . Pregoeiro .

2 cm -20 510336 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMbuÍ– 

aVIso DE INTENçÃo

a Prefeitura de Cambuí – MG torna público o interesse em aderir à 
ata de registros de preços Nº . 077/2013 da Prefeitura Municipal de 
Mariana – MG, visando a prestação de serviços de locação de veículos 
leves, médios, pesados e equipamentos, para atender diversos órgãos 
da administração Pública direta e indireta do município de Cambuí – 
MG . Publique-se: Dirceu Marques Dias - Prefeito

2 cm -22 511379 - 1
Município de campanáriotorna público Proc . 002/2014 PP 001/2014 . 
aquisição parcelada (semanal) de produtos alimentícios – gêneros ali-
mentícios perecíveis (carne e derivados) e não perecíveis . abertura 
05/02/14 às 08h .
Município de Campanário torna público Proc . 003/2014 PP 002/2014 . 
aquisição parcelada (semanal) de materiais de higiene pessoal, mate-
rial de limpeza em geral e utensílios para cozinha . abertura 05/02/14 
às 13h .
Município de Campanário torna público Proc . 004/2014 PP 003/2014 . 


