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PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕESDepar-
tamento De Compras E licitação – Extrato De Contrato Do Pregão 
Nº 000109/2014 - objeto: Contratação De Empresa Especializada 
Em locação De Equipamentos De oxigênioterapia - Contrato Nº 
000173/2015 . Partes: Prefeitura municipal De Três Corações X air 
liquide brasil ltda - Cnpj: 00 .331 .788/0030-53, Com o Valor De r$ 
720 .820,00 (setecentos E Vinte mil E oitocentos E Vinte reais) . o 
Presente Contrato Terá Duração 12 (Doze) meses, Com Início Na sua 
assinatura . Publicado No quadro De aviso Da Prefeitura De Três Cora-
ções Em 08/09/2015 . Vandrielen Novais Dos santos Paulino . secretaria 
municipal De saúde . Três Corações Em 08 De setembro De 2015 .

3 cm -10 762836 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕESDeparta-
mento De Compras E licitação – Extrato De Contrato Do Pregão Nº 
000129/2014 - objeto Prestação De serviços Para reservas, Forneci-
mento, marcação E remarcação De Passagens aéreas Nacionais - Con-
trato Nº 000210/2015 . Partes: Prefeitura municipal De Três Corações X 
bb Turismo ltda, Com o Valor De r$ 25 .000,00, (Vinte E Cinco mil 
reais) . o Presente Contrato Terá Duração De 12(Doze) meses Conta-
dos a Partir Do Dia 08 (oito) De outubro De 2015 . Publicado No qua-
dro De aviso Da Prefeitura De Três Corações Em 04/10/2015 . ulisses 
Ferreira Pinto . secretaria municipal De Governo . Três Corações Em 04 
De outubro De 2015 .

3 cm -09 762453 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕESDeparta-
mento De Compras E licitação – Extrato De Contrato Do Pregão Nº 
000128/2015 - objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De 
serviços De Internet, Com ointuito De modenizar a administração 
Pública municipal E Gerar Economia Na Transmissão Econexão De 
Dados De Voz E Imagens, Por Fibraoptica, Entre as sedes Da Prefei-
tura, as secretarias administrativas E Demais Órgãos Da administra-
ção Direta E Indireta Do município De Três Corações, Inclusive Esco-
las E unidades De atendimento De saúde - Contrato Nº 000207/2015 . 
Partes: Prefeitura municipal De Três Corações X oi móvel s/a - Cnpj: 
05 .423 .963/0001-11, Com o Valor De r$ 108 .000,00, (Cento E oito 
mil reais) . o Presente Contrato Terá Duração De 12(Doze) meses, 
Com Início Na sua assinatura . Publicado No quadro De aviso Da 
Prefeitura De Três Corações Em 23/10/2015 . ulisses Ferreira Pinto . 
secretaria municipal De Governo . Três Corações Em 23 De outubro 
De 2015 .

4 cm -09 762450 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕES/MG- Extrato 
Da ata De registro De Preço Do Pregão N .º 000114/2015 - objeto: 
aquisição De base De ligação utilizada Na Confecção De massa 
asfaltica a Frio (Pmf) E Na aplicação Da mesma Como material ade-
rente De base E sub .base Na Construção De ruas, avenidas E locais 
a serem asfaltados bem Como Na operação Tapa buraco De acordo 
Com a Programação De Trabalho setorial Para atender Toda Área 
urbana Do muncípio, solicitado Pelas secretaria municipal De obras 
E Serviços Públicos, Descritos E Especificados No Termo De Referen-
cia - anexo I . Data: 01/10/2015 . a Presente ata De registro De Preços 
Terá Validade De 12 (Doze) meses Contados a Partir Da Data De sua 
assinatura . Vencedor: Distribuidora brasileira De asfalto . Cnpj/Cpf: 
26 .917 .005/0002-58 . Endereço: rua são Judas Tadeu, 288, Distrito 
Industrial, sarzedo/mg – Cep: 32 .450-000, Com o Valor Total De r$ 
382 .770,00 (Trezentos E oitenta E Dois mil E setecentos E ssetenta 
reias) . aviso: a ata Do Pregão Encontra-se Publicada Na Íntegra No 
site Da Prefeitura municipal De Três Corações . Denis leonardo Fer-
reira . secretaria municipal De obras E serviços Públicos . Três Cora-
ções, 01 De outubro De 2015 .

4 cm -09 762419 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕES/MG- Extrato 
Da ata De registro De Preço Do Pregão N .º 000123/2015 - objeto: 
aquisição De Carga De Gás De Cozinha E Vasilhame, solicitado Pelas 
secretarias, Procuradoria Geral Do municipio, secretaria De Desen-
volvimento social, secretaria municipal De Desenvolvimento Eco-
nômico, secretaria municipal De Educação, secretaria municipal De 
Esportes, secretaria municipal De Finanças, secretaria municipal De 
Governo, secretaria municipal De lazer, Turismo E Cultura, secretaria 
municipal De Planejamento, secretaria municipal De saúde E secreta-
ria Municipal Do Meio Ambiente, Descritos E Especificados No Termo 
De referencia - anexo I . Data: 09/10/2015 . a Presente ata De regis-
tro De Preços Terá Validade De 12 (Doze) meses Contados a Partir 
Da Data De sua assinatura . Vencedor: Hélio De souza Júnior . Cnpj/
Cpf: 09 .039 .582/0001-94 . Endereço: avenida são João, Vila Jessé, Três 
Corações/mg – Cep: 37 .410-000, Com o Valor Total De r$ 135 .906,00 
(Cento E Trinta E Cinco mil, Novecentos E seis reais) . aviso: a ata 
Do Pregão Encontra-se Publicada Na Íntegra No site Da Prefeitura 
municipal De Três Corações . ariadna meyre Franco De souza . Procu-
radoria Geral Do municipio . Vinicius Pinto Dutra . secretaria municipal 
De Desenvolvimento social . Irlei José De souza Fonseca . secretaria 
municipal De Desenvolvimento Econômico . lisa Paula andrade Vilela 
De oliveira . secretaria municipal De Educação . Jorge Vitor Da Costa . 
secretaria municipal De Esportes . Karina Junqueira Ximenes . secreta-
ria municipal De Finanças . ulisses Ferreira Pinto . secretaria municipal 
De Governo . Eufrania Paula Correa Potting . secretaria municipal De 
lazer, Turismo E Cultura . antônio Carlos Guedes . secretaria munici-
pal De Planejamento . Vandrielen Novais Dos santos Paulino . secreta-
ria municipal De saúde . Três Corações, 09 De outubro De 2015 .

6 cm -09 762421 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕES/MG- Extrato 
Da ata De registro De Preço Do Pregão N .º 000124/2015 - objeto: 
aquisição De Galões Para Água mineral Natural - Vasilhames, soli-
citado Pelas, secretaria municipal De Desenvolvimento Econômico, 
secretaria municipal De Educação E secretaria municipal De Espor-
tes, Descritos E Especificados No Termo De Referencia - Anexo I. 
Data: 16/10/2015 . a Presente ata De registro De Preços Terá Validade 
De 12 (Doze) meses Contados a Partir Da Data De sua assinatura . 
Vencedor: Carlos Gabriel Dos reis . Cnpj/Cpf: 20 .702 .528/0001-10 . 
Endereço: rua Engenheiro Frizotti, 121, Centro, Três Corações/mg – 
Cep: 37 .410-000, Com o Valor Total De r$ 558 .00 (quinhentos E Cin-
quenta reais) . aviso: a ata Do Pregão Encontra-se Publicada Na Ínte-
gra No site Da Prefeitura municipal De Três Corações . Irlei José De 
souza Fonseca . secretaria municipal De Desenvolvimento Econômico . 
lisa Paula andrade Vilela De oliveira . secretaria municipal De Edu-
cação . Jorge Vitor Da Costa . secretaria municipal De Esportes . Três 
Corações, 16 De outubro De 2015 .

4 cm -09 762427 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕES/MG-Extrato 
Da ata De registro De Preço Do Pregão N .º 000081/2015 - objeto: 
aquisição De material médico-Hospitalar Endoscopia Da secretaria 
municipal De saúde No atendimento aos usuários Do sus - Exames 
realizados Na Policlínica municipalaquisição De Tiras-Teste De Gli-
cose Para utilização Nos serviços De Pré-Consultas Dos usuários Do 
sus, Nas Diversas unidades De atendimento médico E odontológico 
Da secretaria municipal De saúde, solicitado Pelas secretaria muni-
cipal De Saúde, Descritos E Especificados No Termo De Referencia - 
anexo I . Data: 18/09/2015 . a Presente ata De registro De Preços Terá 
Validade De 12 (Doze) meses Contados a Partir Da Data De sua assi-
natura . Vencedor: Comércio De medicamentos Nunes E Gomes ltda – 
Epp . Cnpj/Cpf: 12 .628 .603/0001-11 . Endereço: rua severino Ferreira 
De barros, 15, Jardim mariana, Varginha/mg - Cep: 37 .011-015, Com 
o Valor Total De r$ 41 .400,00 (quarenta E um mil E quatrocentos 
reais) . aviso: a ata Do Pregão Encontra-se Publicada Na Íntegra No 
site Da Prefeitura municipal De Três Corações . Vandrielen Novais Dos 
santos Paulino . secretaria municipal De saúde . Três Corações, 18 De 
setembro De 2015 .

4 cm -09 762418 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕES . 10º/2015 
Termo aditivo . Contrato N° 00060/2012 - Concorrência Nº 
00001/2012 . objeto: Contratação De Empresa Especializada Para 
serviços De Pavimentação De Vias No bairro morada Do sol . For-
necedor: melo machado Construtora ltda . Cnpj: 03 .234 .624/0001-61 . 
Tipo: o Valor Do Contrato original sofre alteração Em Função Do 

reequilíbrio Econômico-Financeiro De aproximadamente 10,33% 
(Dez Vírgula Trinta E Três Por Cento) autorização: Cláusula 14ª Do 
Contrato original, oriundo Da Concorrência Nº 00001/2012 . Início 
Vigência: 17/09/2015 até 30/04/2016 . Publicado No quadro De aviso 
Da Prefeitura Em 17 De setembro De 2015 . Denis leonardo Ferreira . 
secretário De obras E serviços Públicos . Três Corações, 17 De setem-
bro De 2015 .

3 cm -09 762360 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS PoNTAS – MG– 
EXTraTo DE aNulaçÃo – CoNCorrÊNCIa Nº 008/2015 
– ProCEsso Nº 578/2015 - o Prefeito municipal, sr . Paulo luís 
rabello, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 49, 
caput da lei nº 8 .666/93, aNula o julgamento do Procedimento lici-
tatório nº 578/2015 – Concorrência nº 008/2015, que teve como objeto 
a concessão da exploração dos serviços públicos funerários no âmbito 
do município de Três Pontas para até 02 (duas) concessionárias, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, realizado no dia 22 de junho de 2015, devido à 
infringência do artigo 9º da lei nº 8 .666/93 c/c Título XIX, item 19 .6, 
do edital do processo em epígrafe . Data: 20/10/2015 .

3 cm -11 763222 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE TuRMALINA-MG - Tomada de 
Preços nº004/2015, destinada à Contratação de empresa (s) do ramo de 
engenharia civil para execução das obras de reformas: Escola munici-
pal Josefina Procópio (Comunidade de Poço Dantas), Escola Municipal 
mestra Gabriela (Comunidade de buriti), e Fechamento em grade do 
prédio da Escola de Ensino Infantil Tipo “b” (Pro Infância) do muni-
cípio de Turmalina/mG, com entrega dos envelopes de habilitação e 
proposta às 09 horas do dia 27 de novembro de 2015, nos termos da lei 
8 .666/93 . Demais informações e Edital à disposição na PrEF . m . Tur-
malINa-mG, à av . lauro machado, n° 230 - Centro - CEP 39 .660-
000 - Turmalina-mG - telefone nº 038 .3527-1257 (atendimento em h . 
comercial) . PrEF .m . TurmalINa-mG, 10 de novembro de 2015 . 
siderlan s . Duarte . Presidente .

3 cm -10 763142 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– TorNa PublICo –
sexto termo aditivo à ata de registro de preços n . 001/215 – aquisição 
de combustível – Empresa Ipiranga Produtos de Petróleo ltda
sétimo termo aditivo à ata de registro de preços n . 001/2015 – aquisi-
ção de combustível – Empresa Posto unai ltda
oitavo termo aditivo à ata de registro de preços n . 001/2015 – aquisi-
ção de combustível – Empresa Posto Capim branco ltda .
Termos completos e maiores informações no site: www .prefeituraunai .
mg .gov .br ou tel . (38) 3677 9610 . ramal 9016 - unaí-mG ., 11/11/2015 . 
Delvito alves da silva Filho – Prefeito municipal .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– TorNa PublICo –
Pregão presencial srP – nº 076/2015 – aquisição de gases medici-
nais . Julgamento dia 25/11/2015 às 14:00 hs . Edital completo e maio-
res informações no edital no site: www .prefeituraunai .mg .gov .br ou tel . 
(38) 3677 9610 . ramal 9016 - unaí-mG ., 11/11/2015 . antonio Carlos 
m . Ferreira – Pregoeiro

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– TorNa PublICo –
ata de registro de preços – nº 026/2015 – aquisição de materiais de 
construção . ata completa e maiores informações no edital no site: 
www .prefeituraunai .mg .gov .br ou tel . (38) 3677 9610 . ramal 9016 - 
unaí-mG ., 11/11/2015 . antonio Carlos m . Ferreira – Pregoeiro

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– TorNa PublICo –
ata de registro de preços – nº 027/2015 – Contratação de serviços 
repográficos. Ata completa e maiores informações no edital no site: 
www .prefeituraunai .mg .gov .br ou tel . (38) 3677 9610 . ramal 9016 - 
unaí-mG ., 11/11/2015 . antonio Carlos m . Ferreira – Pregoeiro

7 cm -11 763268 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE VARGINHA-MG

EDITal DE lICITaçÃo Nº 196/2015
CoNCorrÊNCIa Nº 005/2015 . aVIso

 o município de Varginha (m .G .), através do Prefeito municipal, 
sr . antônio silva, torna público por motivos de alterações no texto 
editalício,os procedimentos relativos à licitação – Concorrência nº 
005/2015, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços na área 
de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de 
equipamentos necessários para execução das obras de construção de 
uma unidade básica de saúde – u .b .s . / bairro sagrado Coração, ini-
cialmente designados para o dia 26/11/2015, restou redesignada a data 
de 15/12/2015 às 14h00 (quatorze horas) para a sessão pública, com o 
protocolo dos Envelopes de Habitação e Propostas, até às 11h00 (onze 
horas), junto ao Departamento de suprimentos do município de Vargi-
nha, sito na rua Júlio Paulo marcelini, nº 50 – Vila Paiva / Varginha-
m .G . Varginha(m .G .), 11 de novembro de 2015 . antônio silva - Pre-
feito municipal .

4 cm -11 763381 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIEIRAS/MG– EDITal Nº . 
004/2015 - ProCEsso DE sElEçÃo - o Conselho municipal dos 
Direitos da Criança e do adolescente de Vieiras/mG, no uso de suas 
atribuições legais, FaZ sabEr que estarão abertas no período de 12 
a 27 de novembro de 2015, das 09hs às 11hs e das 13hs às 16hs, as 
inscrições para o ProCEsso sElETIVo PÚblICo para a escolha 
de 05 (cinco) membros suplentes do Conselho Tutelar da Criança e do 
adolescente do município, nos termos da lei Federal nº . 8 .069/90 e 
lei municipal nº . 919/2013 . Informações na secretaria municipal de 
assistência social, situada na avenida alcino bicalho, nº . 113, Centro, 
em Vieiras/mG ou pelo telefone (32) 3755-1000 .

3 cm -11 763238 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA/
MG, Pregão Presencial n . 065/2015 - Torna Publico adjudicação e 
Homologação - Processo 096/2015 . objeto: Contratação de Empresa 
para fornecimento de Cestas básicasdestinadas aos servidores inativos 
e da ativa, efetivos e/ou contratados, em atendimento as diversas secre-
tarias desta Prefeitura . Empresa vencedora do citado processo: sGs 
mercantil ltda-mE, Extrato de Contrato n . 149/2015, Valor global r$ 
281 .588,10 . Vigência 04/11/2015 a 31/12/2015 . smI 04/11/2015 . PrE-
FEITura muNICIPal DE saNTa marIa DE ITabIra – Pregão 
Presencial n . 073/2015 . Torna público que realizará em seu prédio, 
situado na rua Casemiro andrade n . 279, Centro, CEP 35910-000, no 
dia 25 de Novembro de 2015 às 07:00 horas - Processo licitatório n . 
105/2015 . objeto: Contratação de empresa especializada em locação 
de máquinas copiadoras para atendimento as diversas secretarias desta 
Prefeitura . s .m .I, 11/11/2015 . Esclarecimentos pelo tel: (031) 3838-
1209 e-mail: licitacaopmsmi@gmail .com .

4 cm -11 763365 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo BRáS Do SuAÇuÍ- aviso 
de licitação – Pregão Presencial no 32/2015 . o município de são brás 
do suaçuí, mG, torna público que fará realizar uma licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, no dia 25/11/2015, às 09 horas, na sala de 
reuniões da Prefeitura municipal, localizada na avenida Dr . aprígio 
ribeiro de oliveira, no150- 3opavimento - centro, visando a contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento de tubos de PVC, anel de con-
creto e porta de madeira para atender as necessidades das secretarias 
municipais . Cópia do Edital disponível no site www .saobrasdosuacui .
mg .gov .br e mais informações pelo telefone (31) 3738-1570 . são brás 
do suaçuí, 11 de novembro de 2015 . Elias ribeiro de souza - Prefeito 
municipal .

3 cm -11 763315 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL FRANCISCo DuMoNT/MG -Pro-
cesso licitatório Nº 090/2015 - Tomada de Preços Nº 004/2015 . Torna 
público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00h do 
dia 27/11/2015, na sala do setor de licitação, situado a r . Frey Henri-
que, nº 99b, Vila Nova, Francisco Dumont/mG, licitação destinada a 
“Tomada de Preços – no regime de menor preço, por Empreitada Glo-
bal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários, des-
tinada a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de 
ampliação e reforma do Clube Comunitário e da secretaria municipal 

de Educação . a íntegra do edital e seus anexos encontram-se à dispo-
sição no setor de licitação, na sede do município à r . Frey Henrique, 
nº 99b, Vila Nova, Francisco Dumont/mG no horário de 13 às 17h, ou 
pelo telefone: (38)3733-1123 . Herbert leonardo Fonseca - Presidente 
da CPl . Francisco Dumont-mG, 11 de novembro de 2015 .

3 cm -10 763000 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE LEANDRo FERREIRA-Edi-
tal de leilão-Torna público que levará a leilão, 01/12/2015, ás 13:00 
horas, salão de reunião do Pátio municipal- Praça bom Despacho, 
nº50, Centro, leandro Ferreira/mG, seus bens inservíveis: Veículos, 
motocicletas, máquinas, sucatas e diversos . Fone: (037)3242-2001 .

1 cm -11 763227 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG– aviso de 
licitação – Pregão nº 062/2015 – Processo nº 098/2015 . o município 
de Espera Feliz/mG torna público que designou nova data para a reali-
zação do Pregão nº 062/2015 – objeto: aquisição de um veículo cami-
nhonete . sessão de recebimento de proposta e julgamento: 25/11/2015, 
às 14 horas . o edital completo encontra – se disponível no site: www .
esperafeliz .mg .gov .br . João Carlos Cabral de almeida – Prefeito .

2 cm -11 763446 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE ENGENHEIRo CALDAS/MG- Pa 
Nº 030/15 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 06/15 - Torna público aber-
tura de licitação . objeto: aquisição de mat . de papelaria e equipamento 
permanente com abertura p/ o dia 26/11/15 às 8hs . o edital completo 
está à disposição na Câmara municipal a rua Joaquim manoel ribeiro, 
18, Centro . Tel . (33) 3234-1155 . Eng . Caldas, 11/11/15 . Edson Gomes 
rodrigues (Pregoeiro) .

2 cm -11 763539 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE SANTA CRuZ DE SALINAS-MG- 
PrEGÃo PrEsENCIal 001/2015 - Torna público a realização de 
licitação na modalidade: Pregão Presencial 001/2015 tipo menor preço 
por item, cujo objeto é aquisição de veículo automotor 0 (zero) Km, 
ano de fabricação 2015, tipo passeio para atendimento à demanda do 
Poder legislativo municipal, cujo credenciamento será realizado às 
14:00 horas do dia 27 de novembro de 2015 - Informações pelo e-mail: 
s .camaramunicipal@yahoo .com .br ou fone/fax (33) 3753-9003 . santa 
Cruz de salinas-mG, 12 de novembro de 2015 . aldeir martins de sá 
- Pregoeiro .

3 cm -11 763530 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE IBERTIoGA

o município de Ibertioga torna público o Proc . nº 042/2015, Pregão nº 
034/2015, Edital 037 . objeto: Fornecimento de bloco hexagonal, con-
forme Convênio 724/2014 . sessão de abertura: 26/11/2015 às 13h30, 
informações: (32) 3347-1209 .

1 cm -11 763581 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FoRMIGA-MG

Processo de licitação nº . 170/15 – mod . registro de Preços - Pregão 
n .º 0124/15 – Tipo: menor preço obtido pelo maior desconto percen-
tual sobre a revista abC Farma . objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de medicamentos por meio do maior desconto percentual 
sobre os itens da revista abC Farma para atender a mandados Judiciais, 
Termos de ajustamento de Conduta, doações e necessidade da secreta-
ria municipal de saúde de Formiga . a abertura da sessão será às 13:00 
h, dia 26/11/2015 . local: r . barão de Piumhi 92-a, Diretoria de Com-
pras Públicas, Formiga – mG . Informações: telefones (37) 3329-1843 
/ 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo .com .br . Edital disponível no 
site: www .formiga .mg .gov .br . 

3 cm -11 763257 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE QuELuZITo – MG- EXTraTo 
Do EDITal DE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 022/2015 – a Prefei-
tura de queluzito torna público que fará realizar Pregão Presencial p/ 
aquisição de livros didáticos p/ atender a Escola municipal Padre Clau-
dionor Tavares . Credenciamento: até as 13h15min . do dia 24/11/2015 . 
Edital disponível no site: www .queluzito .mg .gov .br - rosângela rama-
lho – Pregoeira .

2 cm -11 763383 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DIVINÓPoLIS/FMS – MG– 
Edital - Pregão Presencial com ata de registro de Preços nº166/2015 - 
P .a .l . nº244/2015 . o Fundo municipal de saúde de Divinópolis - mG 
- através da comissão de Pregão, legalmente constituída pelo decreto 
nº 11 .702 de 08/01/2015, torna público estar realizando licitação sob a 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço global o registro de 
preços para aquisição futura de exames de biopsia renal para atender 
pacientes do sus, no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2015, às 14h 
(quatorze), na sala de licitações da semusa, na rua minas Gerais, nº 
900 - centro . o edital está à disposição dos interessados no site www .
divinopolis .mg .gov .br – acesso rápido/Pregões e licitações . Informa-
ções complementares poderão ser obtidas através dos telefones: (037) 
3229-6826  . Divinópolis, 11 de novembro de 2015 . simone de Freitas 
Guimarães – Pregoeira da secretaria municipal de saúde .

3 cm -11 763376 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo JoÃo Do PARAÍSo – 
MG- CoNCurso PÚblICo Para ProVImENTo DE CarGos 
EFETIVos - EXTraTo Do EDITal 1/2015 - o município de são 
João do Paraíso – mG, através do seu Prefeito municipal, torna público 
que estarão abertas as inscrições para o concurso público para provi-
mento de cargos efetivos do seu quadro de pessoal, sob regime Estatu-
tário . o Concurso Público será realizado no formato do concurso uni-
ficado, por microrregião, conforme idealizado pelo Ministério Público 
do Estado de minas Gerais/Promotoria regional de Defesa do Patri-
mônio Público do Norte de minas, pela associação dos municípios 
da Área mineira da sudene – amams – e pela universidade Esta-
dual de montes Claros – unimontes . o concurso será coordenado pela 
Comissão Técnica de Concursos da unimontes – Cotec – e realizado 
em conformidade com legislação pertinente e com as normas do Edital . 
INsCrIçõEs: pela internet, no sítio eletrônico www .cotec .unimon-
tes .br, a saber: Inscrição com pagamento da taxa: de 8h de 4/1/2016 
e 18h de 4/2/2016; Pré-inscrição (pedido de isenção da taxa, nos ter-
mos do subitem 2 .4 do Edital): de 8h de 4/1/2016 e 18h de 8/1/2016 . 
CarTÃo DE INsCrIçÃo: a partir de 29/2/2016, pelo sítio eletrônico 
www .cotec .unimontes .br . sIsTEma Do CoNCurso PÚblICo/
DaTas: Provas de múltipla Escolha (item V do Edital e anexo II): dia 
27/3/2016; Prova de Títulos (item VI do Edital) . rEsulTaDo FINal: 
até 2/6/2016 . rEsulTaDo DEFINITIVo: até 14/6/2016 . o Edital, na 
íntegra, e os resultados do Concurso serão divulgados no sítio eletrô-
nico www .cotec .unimontes .br e na sede da Prefeitura municipal . - são 
João do Paraíso – mG, 13 de Novembro de 2015 . antônio de oliveira 
Pinto, Prefeito municipal .

6 cm -11 763518 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE DIVINÓPoLIS- aVIso DE 
lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 246/2015 - PrEGÃo 
ElETrÔNICo Com aTa DE rEGIsTro DE PrEço Nº 167/2015 . 
obJETo: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
filme Dry para impressoras compatíveis com a marca AGFA para o 
setor de radiologia da secretaria municipal de saúde de Divinópolis . 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 
26/11/2015 . Data e horário do inicio da disputa: às 09:00 horas do dia 
26/11/2015 . Disponibilização do edital e informações nos endereços 
eletrônicos: www .divinopolis .mg .gov .br ou www .caixa .gov .br . Contato 
pelo telefone (37) 3229-6826 . Divinópolis, 12 de novembro de 2015 . 
sImoNE DE FrEITas GuImarÃEs . Pregoeira .

3 cm -11 763375 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE BoM SuCESSo/MG- Extrato de Con-
trato – Prestação de serviços . Contratante Câmara municipal de bom 
sucesso/mG . Contratado: Copyaui locação de Equipamentos ltda . - 
EPP . objeto: Destina-se este Contrato a Prestação de serviços de loca-
ção, manutenção, cópias, impressões digitalizadas e assistência técnica . 
Valor r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais . Inicio 05/11/2015 . 
ass . samuel ribeiro Júnior – Presidente .

2 cm -11 763437 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SARDoá/MG– ErraTa Extrato 
da ata de registro de Preços n°: 41/2015 Tomada de Preços 008/2015 
- a Prefeitura municipal de sardoá/mG – Torna publico a todos os 
interessados que no aviso de Extrato da ata de registro de Preços n°: 
41/2015 Tomada de Preços 008/2015 . onde se lê: Extrato da ata de 
registro de Preços N°: 41/2015 Tomada de Preços N°: 008/2015 leia 
– se: Extrato de Contrato n°: 41/2015 Tomada de Preços N°: 008/2015 . 
Gerson Geraldo Costa – Presidente da CPl

2 cm -11 763419 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SARDoA/MG- Extrato Dos Ter-
mos aditivos aos Contratos Nos:023 e 024/2015,respectivamente – 
município de sardoá xDr . alex lage Pereira– Psiquiatra, no valor glo-
bal der$ 2 .417,32 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e 
dois centavos)eDr . Fernando Ferreira de Carvalho– Ginecologista, no 
valor global der$ 5 .254,80 (cinco mil, duzentos e cinqüenta e qua-
tro reais e oitenta centavos).OBJETO:Credenciamento de profissio-
nais para aprestação de serviços médicos de Psiquiatria e Ginecolo-
gia para atendimento nas unidades de saúde do município de sardóa .
VIGÊNCIa:Data: 30/10/2015 a 31/12/2015 .

3 cm -11 763477 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE TAIoBEIRAS - Estado de minas 
Gerais - aviso de licitação - referente Pregão Presencial Nº002/2015 
- a Câmara municipal de Taiobeiras, Estado de minas Gerais, CNPJ 
21 .369 .020/0001-04, com sede à avenida da liberdade, 314 - Centro 
- 39 .550-000 - Tel . (38)3845-1430, torna-se público a quem interessar 
que estará realizando no dia 24 de Novembro de 2015 às 14h00min, 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº002/2015, cujo objeto 
será a contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de buffet, som e de fotografias para realização do evento Cidadão 
Honorário 2015 . os interessados poderão adquirir o edital com as infor-
mações complementares no endereço acima mencionado, no horário de 
12h00min às 18h00min. As alterações, notificações, intimações resul-
tados, extrato de contrato (se for o caso) serão publicados no quadro 
de avisos da Câmara municipal - Taiobeiras/mG, 10/11/2015 - silvia 
Catia Caldeira - Pregoeiro(a) Oficial.

4 cm -11 763433 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE JuRAMENTo/MG- Tomada de Preço 
Nº . 001/2015 . a Câmara municipal de Juramento torna público o 
Processo licitatório Nº . 001/2015 - Tomada de Preço Nº . 001/2015 - 
obJETo: Contratação de empresa para construção da nova sede da 
Câmara municipal de Juramento mG parte II . Data e Horário de cre-
denciamento 30/11/2015 às 09h00min (nove horas) . abertura da sessão 
Oficial: Dia 30/11/2015, às 09h30min (nove horas e trinta minutos). 
Informações pelo fone: (38) 3236-1209 .

2 cm -11 763459 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE LAGoA DoS PAToS/MG
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos-Edital 01/15-
resultado:http://www .cotec .unimontes .br/concursos/cpu_poloII/Edi-
tal_lagoa_dos_Patos/informativo .html .

1 cm -11 763303 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARVALHÓPoLIS/MG- Pregão . 
59/2013 - Extrato do 2° termo aditivo referente ao PrC n°246/2013, 
Pregão . 59/2013 . Contrato n°80/2013 entre o município de Carva-
lhópolis e maPFrE VEra CruZ sEGuraDora s/a; Valor r$ 
4 .175,00; Ficha:276; Gilson Ferreira De moraes .

1 cm -11 763411 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FARIA LEMoS/MG - aVIso DE 
rErraTIFICaçÃo DE lICITaçÃo - ProCEsso Nº 061/2015 - 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 026/2015 . a Prefeitura municipal de 
Faria Lemos - MG, torna público e vem rerratificar nos termos das Leis 
Federais nº 8 .666/93, 10 .520/02 e 123/06 e suas alterações, por inter-
médio de seu pregoeiro, o Processo nº 061/2015, Pregão Presencial nº 
026/2015, com nova abertura para o dia 25/11/2015 às 14:00 horas, 
Visando: registro de Preço para contratação de empresa especializada 
em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, Iluminação, gera-
dor, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos 
para a realização de eventos no município de Faria lemos-mG, de 
acordo com as especificações do Anexo I. O edital completo encon-
tra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua Dr . José Cláudio Valla-
dão Ferraz, 208, centro, na cidade de Faria lemos - mG CEP: 36 .840-
000 ou através do site www .farialemos .mg .gov .br . HElIo aNTÔNIo 
DE aZEVEDo - Prefeito municipal . 11/11/2015 .

4 cm -11 763498 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BoNFINÓPoLIS DE 
MINAS-MG- Concorrência nº 01/2015 - Torna público a realização 
de Processo licitatório nº 054/2015 - Concorrência nº 01/2015 . objeto: 
outorga em regime de permissão de uso de 01 (um) módulo do barra-
cão Industrial de propriedade do Município de Bonfinópolis de Minas. 
abertura/Julgamento: Dia 16/12/2015, às 09h00min . maiores informa-
ções diretamente na sede da prefeitura ou pelo telef . 0xx383675-1121 . 
Bonfinópolis de Minas-MG, 11/11/2015. Nádylla Aparecida Silva e 
souza - Presidente .

2 cm -11 763413 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MATIAS BARBoSA/MG- aviso 
de licitação modalidade TomaDa DE PrEços Nº 004/2015 . 
obJETo: seleção de empresa especializada do ramo de construção 
civil com vistas à execução de obras e serviços de engenharia desti-
nados obras de reforma e restauração da Capela do rosário, em con-
formidade com as especificações e quantitativos contidos no projeto 
básico que faz parte integrante do presente Edital . Endereço para con-
sulta ou obtenção do edital: av . Cardoso saraiva, 305, Centro, matias 
barbosa setor de licitações: 07:00 às 13:00 horas, site: www .matias-
barbosa .mg .gov .br tel: (32) 3273-5503/3273-5516 . abertura das Pro-
postas Dia 30/11/2015 às 08:00 horas . anderson Felismino - Presidente 
da Comissão Permanente de licitação .
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MATIAS BARBoSA/MG- aviso 
de licitação modalidade TomaDa DE PrEços Nº 005/2015 . 
obJETo: seleção de empresa especializada do ramo de construção 
civil com vistas à execução de obras e serviços de engenharia desti-
nados obras de reforma e restauração do Centro Cultural - Estação 
Ferroviária, em conformidade com as especificações e quantitativos 
contidos no projeto básico que faz parte integrante do presente Edital . 
Endereço para consulta ou obtenção do edital: av . Cardoso saraiva, 
305, Centro, matias barbosa setor de licitações: 07:00 às 13:00 horas, 
site: www .matiasbarbosa .mg .gov .br tel: (32) 3273-5503/3273-5516 . 
abertura das Propostas Dia 02/12/2015 às 08:00 horas anderson Felis-
mino - Presidente da Comissão Permanente de licitação .

5 cm -11 763426 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL BERILo/MG -PP nº 051/2015, torna 
público a quem possa interessar que a abertura do Processo licitató-
rio na modalidade PP nº 051/2015, tipo menor preço por Item, objeti-
vando registo de preço para publicações em jornais: DomG, Dou e 
DGCE, conforme edital . abertura será no dia 25/11/2015 às 08h30min . 
Informações e edital poderá ser adquirido à rua Dr . antônio Carlos, 
85, Centro, (33) 3737-1172 ou pelo e-mail: licitacao@berilo .mg .gov .
br . Júnia Gomes Costa - Pregoeira .
PREFEITuRA MuNICIPAL BERILo/MG -PP para rP 052/2015, 
torna público a quem possa interessar que a abertura do Processo lici-
tatório, PP para rP 052/2015, tipo menor preço por item . objeto: rP 
para eventual e futura Contratação de Prestação de serviços de lava-
gem e borracharia na manutenção de veículos e máquinas pertencentes 
ao município, conforme edital . abertura e julgamento dia 26/11/2015 
às 09h00min . Informações: fone (33) 3737-1172 das 08h00min as 
12h00min e das 14h00min às 17h00min, e-mail: licitacao@berilo .
mg .gov .br . Júnia Gomes Costa - Pregoeira .

4 cm -11 763423 - 1

usuario
Realce


