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AVISOS DE LICITAÇÃO

a PreFeITura MuNICIPal de saNTo aNTôNIo do 
reTIro/MG – TorNa PÚblICo o Procedimento licitatório nº 
024/2014, modalidade Pregão Presencial nº 013/2014 - registro 
de Preços, abertura no dia 19/02/2014 às 14:00hs, cujo objeto é a 
contratação de serviços de hospedagem e alimentação para manu-
tenção das secretarias do município de santo antônio do retiro . 
Fabio santo souza - secretário de administração .

a PreFeITura MuNICIPal de saNTo aNTôNIo do 
reTIro/MG – TorNa PÚblICo o Procedimento licitatório nº 
025/2014, modalidade Pregão Presencial nº 014/2014 - registro 
de Preços, abertura no dia 20/02/2014 às 08h30m, cujo objeto é a 
aquisição de materiais escolares, expediente, informática e outros 
para manutenção de todas as secretarias do município de santo 
antônio do retiro . Maria lucia Pereira Freitas – secretaria de 
educação .

a PreFeITura MuNICIPal de saNTo aNTôNIo do 
reTIro/MG – TorNa PÚblICo o Procedimento licitatório nº 
026/2014, modalidade Pregão Presencial nº 015/2014 - registro de 
Preços, abertura no dia 21/02/2014 às 08h30m, cujo objeto é a aqui-
sição de material de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas 
e outros para manutenção de todas as secretarias do município de 
santo antônio do retiro . santo antônio do retiro, 05 de fevereiro 
de 2014 - Fabio santo souza - secretário de administração .

6 cm -05 516857 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MARAVIlHAS/MG .AVISO 
DE LICITAÇÃO. A Prefeitura de Maravilhas/MG torna público 
que fará realizar Processo Licit 008/14, PREGÃO nº 004/14, p/ 
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios 
(carnes), destinadas as escolas Municipais e Creche, deste Muni-
cípio . dt . abertura: 19/02/14 às 09:00h . Informações pelo e-mail: 
licitacao@maravilhas .mg .gov .br . PreGoeIra .

2 cm -05 516575 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JoÃo PINHEIRo- a equipe 
de Pregão prorroga a data de recebimento das propostas, abertura 
e julgamento do Pregão Presencial nº 006/2014 - tipo menor preço 
unitário, contratação de maestro e regente para a banda municipal 
de João Pinheiro - para 09h00 do dia 19/02/2014 . E retifica o item 
4 .2 do anexo I do edital, que passa a valer c/ a seguinte alteração: 
item 4 .2 - estima-se um custo mensal de r$ 2 .555,00, por um perí-
odo de 10 meses. Continuam inalterados e ratificados os demais 
itens e sub-itens do edital . JP/MG, 04/02/2014 . Juarez Moura da 
silva: Pregoeiro .

2 cm -04 516216 - 1
Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG .aviso de licitação: 
Pregão Presencialnº 008/2014, abertura dia 19/02/2013, às 10h00, 
tipo menor preço por item, objetivando - através do sistema de 
registro de Preços nº 001/14 - o registro formal de preços para 
futuras e eventuais contratações de empresa especializada em 
assistência técnica para equipamentos telefônicos, Pabx, central de 
telefonia, linhas telefônicas, troncos internos e linhas RVI, ramais, 
conserto de aparelhos telefônicos, aparelho de fax, mudança de 
ramais internos e externos da administração Municipal . JP/MG, 
04/02/2014 . Juarez Moura da silva: Pregoeiro .o edital poderá ser 
acessado no site  . Maiores informações no dpto . de Compras da 
Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç . Cel . Hermógenes, 60, cen-
tro, Cep 38770-000 -, p/ e-mail: licita@joaopinheiro .mg .gov .br 
ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 
às 17h30 .

3 cm -04 516314 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JoÃo PINHEIRo/MG - 
Aviso de *licitação: *Pregão Presencial nº 009/2014, abertura 
dia 21/02/2014, às 09h00, tipo menor preço global, objetivando a 
locação de um veículo automotivo de no mínimo 04 (quatro) luga-
res, equipado com carrocinha, para coleta/apreensão e transporte 
de cães para o canil Municipal . Juarez Moura da silva: Pregoeiro . 
JP/MG, 05/02/2014 . o edital poderá ser acessado no site www .
joaopinheiro .mg .gov .br . Maiores informações no dpto . de Com-
pras da Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç . Cel . Hermógenes, 60, 
centro, Cep 38770-000 -, p/ e-mail: licita@joaopinheiro .mg .gov .
br ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 
às 17h30 .

3 cm -05 516642 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRITo/MG . o Muni-
cípio de Itabirito torna público: eXTraTo de CoNTraTo nº 
506/2013– adesão ata registro de Preços nº 063/2012 - FNde- 
aquisição de veículos de transporte escolar diário . Contratada: 
Man Latim América Latina Indústria e Comércio de Veículos Ltda, 
CNPJ n° 06.020.318/0001-10 - Valor: R$ 227.780,00 - Vigência: 
12 meses – assinatura: 05/12/2013 .

PreFeITura MuNICIPal de ITabIrITo/MG . o Municí-
pio de Itabirito torna público:TorNa seM eFeITo, publicação 
no Jornal IoFMG – [12] – seXTa-FeIra, 20 de dezembro de 
2013 – Publicações de Terceiros – Minas Gerais – Caderno 3 - 
EXTRATO DE ADITIVO 002/2014.

3 cm -05 516878 - 1
Prefeitura Municipal de Guaxupé-edital de leilão-Torna 
público que levará a leilão, 27/02/2014, ás 13:00 horas, Teatro 
Municipal-Av. Conde Ribeiro do Valle, 113, Guaxupé/MG, seus 
bens inservíveis: Veículos, máquinas e diversos. Fone: (037)3242-
2001 .

1 cm -05 516504 - 1
Prefeitura Municipal de Itanhomi- Torna público que levará 
através de leilão on line, iniciando em 07/02/2014 e finalizando em 
25/02/2014 ás 13:00 horas, normas no site, através do site www .
fernandoleiloeiro .com .br, seus bens inservíveis: Máquinas e suca-
tas . Fone: (37)3242-2001 .

1 cm -05 516766 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPo bElo/MG- edI-
TAL DE PUBLICAÇÃO - O Município de CAMPO BELO-MG 
torna público a assinatura do CoNTraTo bF nº 177 .323/13 com 
o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 
s .a . em 16 de dezembro de 2013, no valor de r$ 1 .520 .000,00 
(um milhão, quinhentos e vinte mil reais) com recursos do Pro-
GraMa bdMG urbaNIZa” .

2 cm -05 516489 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MuRIAÉtorna público 
o Termo de Ratificação à Dispensa nº 001/2014 - Processo nº 
033/2014. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Aloysio Navarro de 
aquino, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
determina o art . 26 da lei nº 8 .666/93, e suas alterações posterio-
res, considerando o que consta no presente processo, face às razões 
e justificativas alinhadas pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração, setor de Contabilidade e Parecer Jurídico, considerando 
ainda que não haverá ônus para o município, raTIFICa o pro-
cesso de dispensa nº 001/2014 . objeto: Contratação de instituição 
para prestação de serviços técnicos em organização e realização 
de processo seletivo . Contratada: Instituto Nacional de Concurso 
Público - CNPJ sob o nº 04.647.563/0001-27. Valor global esti-
mado: r$292 .860,00 . recurso orçamentário: reduzido 107, dota-
ção 02 .03 .00 .04 .122 .0001 .0 .004 .3390 .39 .00 . amparo no art . 24, 
inciso XIII da lei nº 8 .666/93 . Muriaé, 03 de fevereiro de 2014 . 
Aloysio Navarro de Aquino - Prefeito Municipal.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ torna público Con-
trato nº 045/2014 - dispensa nº 001/2014 - objeto: Contratação de 
instituição para prestação de serviços Técnicos em organização e 
realização de processo seletivo - Contratada: Instituto Nacional de 

Concurso Público - Valor Global Estimado: R$292.860,00 - Prazo 
do Contrato: 03/02/2014 a 03/08/2014 - reduzido: 107, dotação 
02 .03 .00 .04 .122 .0001 .0 .004 .3390 .39 .00 - base legal: amparo no 
art. 24, inciso xiii da lei nº 8.666/93 - Aloysio Navarro de Aquino 
- Prefeito Municipal .

5 cm -05 516450 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FRANcISco duMoNT/
MG–Município de Francisco dumont/MG – Processo licitatório 
Nº 013/2014-Tomada de Preço Nº 001/2014 . Torna público, para 
conhecimento dos interessados o CaNCelaMeNTo do pro-
cesso licitatório previsto para às 08:30 horas do dia 07/02/2014, 
na sala do setor de licitação, situado a Praça Matriz, nº 285, Cen-
tro, Francisco dumont/MG, da licitação destinada a “ToMada 
de Preço – No reGIMe MeNor Preço Por eMPreI-
TADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA 
e MaTerIaIs NeCessÁrIos À CoMPleTa e PerFeITa 
IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS 
eM CoNForMIdade CoM o edITal de CHaMaNeNTo e 
SEUS ANEXOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DA 
INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE VAQUEJADAS – CON-
VENIO 0775/2013 – EMG / SEGOV x MUNICIPIO DE FRAN-
CIsCo duMoNT - MG . Motivo do cancelamento: atraso na 
liberação do recurso financeiro para execução do objeto de con-
vênio . esclarecimentos à Praça Matriz, nº 285, Centro, Francisco 
dumont/MG no horário de 13 as 17 hs, ou pelo telefone: (38)3733-
1123 . Herbert leonardo Fonseca . Pregoeiro . Francisco dumont - 
MG, 06 de Fevereiro de 2014 .

5 cm -05 516538 - 1
A Prefeitura Municipal de barão do Monte Altotorna público 
edital de Pregão Presencial 015/2014 – Contratação de empresas 
para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos automotores leves e prestação de serviços de guincho 
dos veículos automotores leves pertencentes à frota da Prefeitura 
Municipal . abertura dia 20/02/2014, às 08:00 horas na rua antô-
nio afonso Ferreira, 269, Centro – barão do Monte alto/MG . edi-
tal disponível na sede da instituição a partir do dia 10/02/2014 . 
Informações (32) 3727-1308 .
A Prefeitura Municipal de barão do Monte Altotorna público 
edital de Pregão Presencial 016/2014 – Contratação de empresas 
para aquisição parcelada de peças e acessórios dos veículos auto-
motores leves pertencentes à frota da Prefeitura Municipal . aber-
tura dia 20/02/2014, às 10:00 horas na rua antônio afonso Fer-
reira, 269, Centro – barão do Monte alto/MG . edital disponível 
na sede da instituição a partir do dia 10/02/2014 . Informações (32) 
3727-1308 .
aPrefeitura Municipal de barão do Monte Altotorna público 
edital de Pregão Presencial 017/2014 – Contratação de empresas 
para aquisição parcelada de baterias para frota da Prefeitura Muni-
cipal . abertura dia 20/02/2014, às 13:00 horas na rua antônio 
afonso Ferreira, 269, Centro – barão do Monte alto/MG . edital 
disponível na sede da instituição a partir do dia 10/02/2014 . Infor-
mações (32) 3727-130

5 cm -04 516156 - 1
errata – Pregão Presencial nº 011/2014

PreFeITura MuNICIPal de PINToPolIs/MG, através de 
seu pregoeiro torna publico para o conhecimento de todos que: No 
edital de Pregão Presencial nº 011/2014, publicado em 01/02/2014, 
onde se Lê- locação de Veículo com motorista para realizar a coleta 
e destinação final do lixo urbano, Leia-se- locação de Veículo pipa 
com serviço de motorista . Pintopolis, 05 de fevereiro de 2014 (a) 
emanuel Cássio lopes souza- Pregoeiro .

2 cm -05 516505 - 1
Esclarecimento em relação ao Edital 01/2013- Concurso Público 
da Câmara Municipal de Mariana: Para evitar dúvidas, esclare-
ce-se que os cargos de técnico em informática, técnico em arquivo 
e técnico em administração exigem formação específica na área de 
informática, arquivo e administração, respectivamente .

1 cm -05 516565 - 1
o MuNIcIPIo dE MATIAS cARdoSo-MG-, torna público, 
para conhecimento dos interessados que realizará, 19/02/2014 
09:00 PREGÃO PRESENCIAL N°.06/2014, do tipo menor preço, 
para serviços com trator agrícola para limpeza de fossas junto a 
secretaria de obras e serviços urbanos . o edital se encontra a dis-
posição para exame e aquisição no horário de 08:00 às 14:00 hs, 
na sua sede a avenida Hudson Charles, n° .2, alto bonito, Matias 
Cardoso, MG, nos dias úteis e no site www .matiascardoso .mg .gov .
br ou no email licitacao@matiascardoso .mg .gov .br . Matias Car-
doso- MG, 05 de fevereiro de 2014 . Fabrício de souza Costa – 
Pregoeiro Nomeado .

3 cm -05 516609 - 1
A Prefeitura Municipal de Pintopolis/MGatravés de seu prego-
eiro torna público para o conhecimento dos interessados, que no 
dia 19 de fevereiro de 2014, às 9:00 horas, realizará Pregão Pre-
sencial n° 012/2014, objeto- recarga de Gás de cozinha . Maiores 
informações pelo telefone 38) 3631-8309 . Pintopolis, 05 de feve-
reiro de 2014 (a) emanuel Cássio lopes souza- Pregoeiro .

2 cm -05 516732 - 1
A P .M . NINHEIRA/MG, torna pública a alteração da data de rea-
lização do Pregão Presencial n .º 010/2014, para o dia 11/02/2014, 
às 09h00min . Maiores informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 . 
lúcio silva sobrinho – Pregoeiro Municipal – Ninheira / MG .

1 cm -05 516748 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE QuEluZITo – MG– 
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2014 – a Prefeitura Municipal de Queluzito, torna público que 
fará realizar licitação na Modalidade Pregão Presencial para con-
tratação de empresa para fornecimento de leite pasteurizado tipo 
“C” . entrega dos envelopes: até 09:45h:00min . do dia 18/02/2014 . 
o edital na integra está à disposição à rua do rosário, nº 04 – 
Queluzito (MG) no horário de 10:00 às 16:00h .Informações pelo 
Tel . (031) 3722-1222 – email: licitacoes@ueluzito .mg .gov .br - 
rosângela ramalho – Pregoeira .

2 cm -05 516906 - 1

o MuNIcÍPIo dE GouVEIA/MGtorna público, para conhe-
cimento dos interessados, que às 9:00 hs do dia 18 de fevereiro 
de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na alameda 
souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e documentação, para Pregão Presencial nº . 009/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando a aquisição parcelada de mate-
rial de construção (pequenos reparos) . editais e maiores informa-
ções com a servidora diciula souza, no endereço acima, pelo fone: 
(38) 3543-1225 ou e-mail: licitacaogouveia@hotmail .com .
O MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que às 9:00 hs do dia 19 de fevereiro 
de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na alameda 
souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e documentação, para Pregão Presencial nº . 010/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando a aquisição parcelada de mate-
rial de enfermagem - permanente e de consumo . editais e maiores 
informações com a servidora diciula souza, no endereço acima, 
pelo fone: (38) 3543-1225 ou e-mail: licitacaogouveia@hotmail .
com .
O MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que às 9:00 hs do dia 20 de fevereiro 
de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na alameda 

souza lima, nº 1 .270, bairro Capelinha, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e documentação, para Pregão Presencial nº . 011/2014, 
do tipo “Menor Preço”, objetivando a aquisição parcelada de medi-
camentos . editais e maiores informações com a servidora diciula 
souza, no endereço acima, pelo fone: (38) 3543-1225 ou e-mail: 
licitacaogouveia@hotmail .com .

7 cm -05 516676 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dATAS/MGtorna público, 
para conhecimento dos interessados, que às 08:00 horas do dia 
20 de Fevereiro de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, nesta 
Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habi-
litação Pregão Presencial nº 005/2014, do tipo “Menor Preço” para 
aquisição material de consumo, oxigênio e equipamentos médi-
cos para atender a secretaria Municipal de saúde . edital e maiores 
informações com o Pregoeiro pelo telefone (38) 3535 -1121 .
PreFeITura MuNICIPal de daTas/MG torna público, 
para conhecimento dos interessados, que às 08:00 horas do dia 
21 de Fevereiro de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, nesta 
Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de 
Habilitação Pregão Presencial nº 006/2014, do tipo “Menor Preço” 
para aquisição de material odontológico . edital e maiores informa-
ções com o Pregoeiro pelo telefone (38) 3535 -1121 .
PreFeITura MuNICIPal de daTas/MG torna público, 
para conhecimento dos interessados, que às 08:00 horas do dia 
21 de Fevereiro de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal, nesta 
Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de 
Habilitação Pregão Presencial nº 007/2014, do tipo “Menor Preço” 
para aquisição de material de laboratório, material e equipamentos 
para Fisioterapia, Material de limpeza para atender a secretaria 
Municipal de saúde . edital e maiores informações com o Prego-
eiro pelo telefone (38) 3535 -1121 .

6 cm -05 516750 - 1

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FARIA lEMoS/MGtorna 
público nos termos das leis Federais nº . lei 8 .666/93, 10 .520/02 
e 123/06 e suas alterações, por intermédio de seu pregoeiro, o Pro-
cesso nº . 014/2014 - Pregão Presencial nº . 004/2014, com aber-
tura para o dia 18/02/2014 às 13:00 horas. Visando: Contratação 
de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipa-
mento de palco, Iluminação, gerador, palco, banda e produção para 
a realização do Carnaval nos dias 28, 01, 02, 03 e 04 desta muni-
cipalidade, de acordo com as especificações do Anexo I. O edi-
tal completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua 
Dr. José Cláudio Valladão Ferraz, 208, Centro, na Cidade de Faria 
lemos/MG - CeP: 36 .840-000 . Helio antônio de azevedo - Pre-
feito Municipal . 04/02/2014 .

O MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG torna público nos ter-
mos do art. 26, da Lei 8.666/93, a Ratificação do Processo 
nº . 013/2014 - Inexigibilidade nº . 002/2014 - Contratação de 
empresa para prestação de serviço de assessoria em software na 
área de licitação e administração pública, para implantação do 
banco de preços - empresa: NP eventos e serviços ltda, CNPJ 
Nº 07 .797 .967/0001-95 . Tendo valor global deste processo - r$ 
3 .995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais), a vigên-
cia do contrato é de 04/02/2014 à 04/08/2014 . 04/02/2014 - Helio 
antonio de azevedo - Prefeito Municipal .

5 cm -05 516529 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITuIuTAbA -aviso/Comuni-
cado - a Prefeitura Municipal de Ituiutaba/departamento de admi-
nistração avisa que se encontra disponível o seguinte procedimento 
de acordo com lei 8 .666/1993 e lei nº . 10 .520/2002: resultado 
de licitação - Processo licitatório nº . 001/2014 - dispensável 
nº . 001/2014 - Chamada Pública nº . 001/2014 . objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar . recursos: Próprios . resultado disponível no site: www .
ituiutaba .mg .gov .br . Informação: Tele-fax (34) 3271-8181/e-mail: 
licitacao@ituiutaba .mg .gov .br . Prefeitura Municipal de Ituiutaba 
em 04 de fevereiro de 2014 . Hellen Cristine a . silva - seção de 
Compras e licitações .

3 cm -05 516574 - 1

PUBLICAÇÃO DE EDITAL - O MUNICÍPIO PEDRAS DE 
MarIa da CruZ/MG torna pública que realizará Processo lici-
tatório n° . 008/2014 - Modalidade Pregão Presencial 002/2014, 
para aquisição parcelada de pneus e câmara automotivas . o cer-
tame será realizado no dia 19/02/2014 a partir das 09h00min, na 
sala de licitações da Prefeitura, situada à Praça ernani Pereira, 291 
- Centro - Pedras de Maria da Cruz . Informações (38) 3622-4140 
ou e-mail: licitapedras@hotmail .com .

NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 036/2010. O 
Município de Pedras de Maria da Cruz faz saber que foi instaurado 
o processo administrativo nº . 001/2014 e NoTIFICa a empresa 
Construção e locação de Maquinas silveira dias lTda, inscrita 
no CNPJ 08.511.712/0001-87, afim de que tome ciência dos termos 
do processo e para que se manifeste no prazo legal e acompanhe 
todos os atos desse procedimento . Pedras de Maria da Cruz, 05 de 
Fevereiro de 2014 .

4 cm -05 516789 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uNIÃo dE MINAS- 
eXTraTo de CoNTraTo - o Município de união de Minas/
MG torna pública a assinatura do Contrato bF nº . 179 .064/14 
com o banco de desenvolvimento de Minas Gerais s .a, em 24 
de janeiro de 2014, no valor de r$ 900 .000,00 (novecentos mil 
reais), com recursos do PROGRAMA PROVIAS. 05 de fevereiro 
de 2014 . união de Minas/MG . aNToNIo GuIlHerMe NuNes 
- PreFeITo .

2 cm -05 516761 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JoSENoPolIS/MG- aviso 
de anulação - Pregão Presencial nº . 035/2013 - ProC . adM Nº . 
096/2013 . o Pregoeiro do município de Josenópolis/MG, no uso 
de suas atribuições torna público aos interessados, que por motivo 
superveniente, declara a ANULAÇÃO do pregão em referência, e 
anuncia que novo processo administrativo, com as devidas refor-
mulações será em breve publicado . base lei nº . 8 .666/93, em seu 
artigo 49, que subsidia este processo . objeto é a aquisição de equi-
pamentos utensílios médicos, material médico hospitalar, labora-
torial e odontológico, sob responsabilidade da secretaria de saúde 
do Município . Josenópolis/MG, 04 de Fevereiro de 2014 . Kleiton 
Bicheri Gonçalves Maciel - Pregoeiro Oficial.

aviso de licitação - a PreFeITura MuNICIPal de Jose-
NÓPolIs/MG torna público que às 14h00min horas do dia 20 de 
Fevereiro de 2014, realizará licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial 011/2014 menor preço por quilômetro rodado, para contra-
tação de empresa para prestar serviços de transporte escolar rural 
no Município de Josenópolis, entre os meses de fevereiro a dezem-
bro de 2014 . Maiores informações e pedidos de edital, no e-mail: 
licitacaojosenopolis@yahoo.com.br ou através do telefone (038) 
3220-1042/1050 . Josenópolis/MG .

5 cm -05 516802 - 1

Município de Várzea da Palma/MG -Retificação: Tomada de 
Preço nº. 001/2014. O Município de Várzea da Palma/MG torna 
pública retificação de data de julgamento do edital da Tomada de 
Preço 001/2014, para cobertura com estrutura metálica da quadra 
Poliesportiva da e .M .a .M .s, considerando a necessidade do cum-
primento do art . 21 da lei 8 .666/93, conforme solicitação da secre-
taria de Educação, do Município de Várzea da Palma/MG. Nova 
data de julgamento: 25/02/14, às 09hs, no setor de licitações, situ-
ado na rua Cláudio Manoel da Costa, nº . 1 .000, bairro Pinlar, Cep 
39.260-000, Várzea da Palma. Maiores informações no Setor de 
licitações através do telefone (38) 3731-9200 ou e-mail: varzea-
dapalma.licitacao@yahoo.com.br.

3 cm -05 516870 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PARdo dE MINAS/
MG- aviso de licitação - Processo nº . 027/2014 - Pregão Presen-
cial nº . 006/2014 . objeto: Contratação de empresas destinadas a 
prestação de serviços através de veículos apropriados para o trans-
porte de estudantes da rede pública municipal deste município, 
com entrega dos envelopes até às 08:00 horas do dia 19/02/2014 . 
Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 ou através 
do e-mail licitacao@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Pre-
feitura Municipal de rio Pardo de Minas - 06/02/2014 - Jovelino 
Pinheiro Costa - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PARdo dE MINAS 
MG -
aviso de licitação - Processo nº . 028/2014 - Pregão Presencial nº . 
007/2014 . objeto: aquisição de peças de reposição de equipamen-
tos odontológicos e serviços de manutenção dos consultórios odon-
tológicos deste município, com entrega dos envelopes até às 08:00 
horas do dia 20/02/2014 . Maiores informações pelo telefone (038) 
3824-1356 ou através do e-mail licitacao@riopardo .mg .gov .br ou 
ainda na sede da Prefeitura Municipal de rio Pardo de Minas - 
06/02/2014 - Jovelino Pinheiro Costa - Prefeito Municipal .

4 cm -05 516827 - 1
A PREFEITuRA M . dE cAMPo AZultorna público o Pregão 
Presencial nº. 012/2014. Objeto: Serviços gráficos. Edital Disponí-
vel de 8h às 12h e de 14h às 17h . entrega das propostas e abertura: 
até às 08:30hs do dia 19/02/2014 . Informações telefone: (38) 3231-
8101 - E-mail: licitacaocampoazul@yahoo.com.br.

a PreFeITura M . de CaMPo aZul torna público o Pregão 
Presencial nº . 013/2014 . objeto: aquisição de recargas de oxigê-
nio medicinal e locação de cilindros e concentrador . edital dispo-
nível de 8h às 12h e de 14h às 17h . entrega das propostas e aber-
tura: até às 14:00hs do dia 19/02/2014 . Informações telefone: (38) 
3231-8101 - E-mail: licitacaocampoazul@yahoo.com.br. Alexan-
dra r . Menezes -Pregoeira .

3 cm -05 516907 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cANdEIAS/MG- resul-
Tado de JulGaMeNTo e CoNTraTo - CredeNCIa-
MeNTo Nº . 007/2013 . a Presidente da Comissão de licitação, 
Josiane lopes da silva, leva ao conhecimento dos interessados o 
resultado do CredeNCIaMeNTo em epígrafe que teve como 
objeto é a contratação de prestadores de serviços de coordenação e 
monitoria do PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO DE 
esPorTe . Credenciado: luIs Paulo TeIXeIra de sousa, 
CPF 089.420.676-11 - Valor R$ 21.850,00 - Contrato n°. 240/2013 
- Vigência: 28/11/2013 a 23/10/2015. Candeias/MG, 28/11/2013.

3 cm -05 516911 - 1
aviso de licitação - a PreFeITura de TaIobeIras/MG 
torna-se público: Pregão Presencial - srP 004/2014 . objeto: 
aquisição com entrega parcelada de material de higiene e lim-
peza, para atender demanda dos departamentos municipais . data 
da realização: 19/02/2014, às 09h30min . Informações comple-
mentares através do site: www .taiobeiras .mg .gov .br . link “licita-
ções” . 05/02/2014 - Marleide barbosa de almeida sena - Prego-
eira Oficial.

2 cm -05 516917 - 1
o Município de São domingos do Prata/MG, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18 .401 .018/0001-60, através da Comissão Permanente de 
licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar no dia 27/02/2014, às 08:00 horas, na sede da Prefei-
tura Municipal, sala de licitação e Contratos, Chamada Pública 
Nº 001/2014 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar conforme lei Nº 11 .947/2009 e resolução Nº 38/2009, 
2009 com alterações da resolução Nº 025/2012 do Ministério da 
educação FNde . Maiores informações poderão ser obtidas na sede 
da Prefeitura Municipal Rua Getúlio Vargas, nº 224, Centro, S. D. 
Prata, ou pelo telefone do setor de licitações (31) 3856-1385 no 
horário de 07:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas . são d . Prata, 05 
de fevereiro de 2014 . Fernando rolla – Prefeito Municipal .

3 cm -05 516697 - 1
Prefeitura Municipal de carmo de Minas/MG  . aviso de lici-
tação . Processo nº 023/2014 - Pregão Presencial nº 007/2014 . 
objeto: Fornecimentos parcelado de gêneros alimentícios destina-
dos ao Projeto Minas olímpica Geração esporte . abertura da ses-
são e entrega da documentação e Proposta Comercial Prevista p/ 
18/02/14 às 12:40 horas . Informações tel . (035) 3334-1200, ramal 
23 . solicitação de edital pelo site: www .carmodeminas .mg .gov .br 
ou email: licitacao@carmodeminas .mg .gov .br .

2 cm -05 516708 - 1
o Município de Piranguinho/MG  . o Prefeito Municipal, sr . 
antônio Carlos silva, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que fará realizar Concurso Público de Provas e Títulos, 
através da empresa IMaM - Instituto Mineiro de administração 
Municipal destinado a selecionar candidatos para o provimento 
de cargos de seu quadro permanente . edital completo no site: 
www .piranguinho .mg .gov .br e www .imam .org .br . Piranguinho 
04/02/2014 .

2 cm -05 516704 - 1
Prefeitura Municipal de brumadinho/MGtorna público Pregão 
Presencial 009/2014 – Pa: 014/2014 . obj .: aquisição de placas 
divisorias, perfis, portas etc. DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-3
 .3 .90 .30 .00 . abertura: 21/02/2014 às 09:00 h . local: av . Inhotim, 
600, Progresso, brumadinho/MG . sec . de obras, contato: (031) 
3571- 6985 . edital site: brumadinho .registrocom .net ou brumadi-
nho .mg .gov .br .
 Prefeitura Municipal de brumadinho/MG torna público Pregão 
Presencial 015/2014 – PA: 027/2014. Obj.: aquisição de lubrifi-
cantes veículos e maquinas . do: 02 .23 .01-26 .782 .0009-2153-
3 .3 .90 .30 .00 . abertura: 20/02/2014 às 09:00 h . local: av . Inhotim, 
600, Progresso, brumadinho/MG . sec . de obras, contato: (031) 
3571-6985 . edital site: brumadinho .registrocom .net ou brumadi-
nho .mg .gov .br .

3 cm -05 516709 - 1
Prefeitura Municipal de carmo de Minas/MG .aviso de lici-
tação . Processo nº 025/2014 - Pregão Presencial nº 008/2014 . 
objeto: prestação de serviços de transporte em veiculo van de atle-
tas e delegações esportivas . abertura da sessão e entrega da docu-
mentação e proposta comercial prevista p/ 19/02/14 às 12h40min . 
Informações Tel . (035) 3334-1200, ramal 23 . solicitação de edital 
pelo site www .carmodeminas .mg .gov .br ou email: licitacao@car-
modeminas .mg .gov .br .

2 cm -05 516877 - 1


