
AUXILIADORAPREVIDÊNCIA
CNPJ 17.188.350/0001-26

EDITALDE CONVOCAÇÃO
AGO –APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
AGE – PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE

AAuxiliadora Previdência, CNPJ 17.188.350/0001-26, CONVOCA todos os seus associados
com direito a voto (associados efetivos), quites para com a entidade citada, para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá em 25 de março de 2014, às 17:00 horas, em
1ª chamada, com a presença de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto e 1 (uma) hora
depois, em 2ª e última chamada, com qualquer número. Ordem doDia: (i)Aprovação de Contas
do Exercício de 2013; e (ii) Processo de Transformação da Sociedade em Seguradora.
Local: Rua Timbiras, 1.754, 9º Andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG. Belo Horizonte, 14 de
março de 2014. Thiago Lopes Leal, Diretor-Presidente da Auxiliadora Previdência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG – A Pregoeira
e Equipe de Apoio faz saber que em 10/03/14 às 08:30 horas foi realizada a análise
dos produtos ofertados, no Processo Licitatório Nº 035/14 – Pregão Presencial Nº
018/14 – Aquisição de Materiais para manutenção em estradas rurais, vias
urbanas, prédios próprios (...), em relação ao Lote Nº 06, onde após análise das
propostas dos licitantes, constatou-se que os licitantes Supermercado Bela Vista
Ltda-EPP, Minas Empreendimentos Ltda, Comercial Equipe Ltda-EPP,
Comercial Cauê Ltda-ME, Casa Alvim Ltda, Luminar Ltda-ME, Comércial
Rosário Ltda-ME e Materiais de Construção Casa Bela Ltda, não atenderam as
exigências do edital e tiveram suas propostas DESCLASSIFICAS e os licitantes RF
Distribuidora Ltda-EPP e Comercial Avelar & Linhares Ltda, foram considerados
CLASSIFICADOS para o Lote 06. Diante dos fatos relatados a Pregoeira decide
convocar os licitantes RF Distribuidora Ltda-EPP e Comercial Avelar & Linhares
Ltda, para rodada de lances, para o dia 14/03/14 às 08:30 horas, conforme Ata de
Reunião Extraordinária.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 10 de Março de 2014.

FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2014

Tendo em vista o julgamento e classificação das propostas ela-
boradas pela Comissão Permanente de Licitação, homologo o
procedimento da Licitação da Tomada de Preços nº 001/2014
– Reforma da Farmácia Central, objeto do processo administra-
tivo nº 007/01/2014, contrato de repasse CEF/MS Nº 0368.360-
36/2011 e Adjudico o objeto da mesma a favor da Licitante
Construhalls Engenharia Ltda. - ME no valor global de R$
565.485,66 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições pertinen-
tes. Belo Horizonte, 11 de março de 2014. Tereza da Gama
Guimarães Paes Diretora-Presidente.
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EXTRATO DE CONTRATO. Contrato Nº 160/2.013 - Partes: Pref. M. de
Mirabela-MG e Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos LTDA.
Obj: Aquisição de veículos de trans. escolar diário de estudantes da edu.
básica das redes públicas de ensino nos estados, distrito federal e mun.,
e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a
legislação específica vigente, p/ atender ao programa caminho da escola
do ministério da edu. Valor global: R$227.780,00 (Duzentos e vinte e sete
mil, setecentos e oitenta reais).Assin: 02/12/2.013. Vigência: 12 meses. Dot.
Orç. 02.07.03.12.361.0021.3050.4.4.90.52.00 - (Ficha 429).Carlúcio Men-
des Leite - Prefeito Mun. de Mirabela-MG.

Prefeitura Municipal de Santo Antonio
do Grama/MG

Torna Público, nos termos da Lei nº 8.666/
93, 10.520/2002, a realização da licitação,
modalidade Pregão Presencial nº 019/2014.
Objeto: Contratação de seguro contra
sinistro para veículos da Prefeitura
Municipal. A entrega e a abertura dos
envelopes será às 13h30min, do dia 25/03/
2014, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, à Rua: Padre
João Coutinho, nº 121, Centro, Santo
Antonio do Grama/MG. Informações pelo
telefone: (31) 3872-5005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG

REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 006/2013
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que
fará realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA que se
destina Contratação de empresa para execução de obra de
construção de Escola de Ensino infantil / padrão FNDE, tipo C,
no bairro Arcádia, neste Município. Data de Recebimento das
propostas e documentação: 29/04/2014 às 09:00 horas, na Av.
Mário Rodrigues Pereira - 10 – Centro ,em Conselheiro Lafaiete/
MG. Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes
serão prestadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou
pelo telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas.
O edital poderá ser solicitado pelo e-mail
licita.lafaiete@gmail.com.

Conselheiro Lafaiete , 11 de março de 2014
Marco Aurélio Simas – Presidente.

AVISODEALTERAÇÃODE

EDITALMODALIDADEPREGÃO

ELETRONICONº 067/2014

OBJETO: Seleção e contratação de empresa para a aquisição de sacos
de lixo para serem utilizados nos Núcleos de Praça, Varrição e Coleta,
em atendimento à Diretoria de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos:
O Secretário Municipal de Serviços Urbanos , no uso de suas
atribuições legais, torna público e para conhecimento das interessadas
em participar da licitação supramencionada, assim como, aos adquirentes
do Edital, que será inc luído no Capí tulo VII I – DA PROPOSTA
COMERCIAL o seguinte item:
“8.5.6) Laudo técnico em vigor, emitido por laboratório/entidade/instituto
especializado, de reconhecida idoneidade e competência, pertencente a
órgão da Administração ou por ela credenciado, com acreditação do
INMETRO, com base na norma técnica ABNT/NBR 9191:2008”.
Assim sendo, uma vez que a alteração implica na apresentação das
propostas, fica designada nova data para a Sessão Pública de abertura
dos ENVELOPES, qual seja: o credenciamento deverá ser efetuado até
às 23:59 horas do dia 26/03/2014, exclusivamente por meio eletrônico,
conforme formulário disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal
– www.caixa.gov.br – licitações e fornecedores – Pregão Eletrônico –
navegue por: outros compradores. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 27/
03/2014, início dos Lances na Internet será das 13:00 às 14:00 horas
do dia 27/03/2014, no mesmo endereço da WEB. Uberlândia, 05 de
março de 2013. Eduardo Arnold Afonso de Castro - Secretário Municipal
de Serviços Urbanos

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATEUS LEME/MG, por meio do sua
Assessoria de Licitações e Contratos, torna
público para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na
modalidade PREGAO PRESENCIAL
032/2014, mediante SISTEMA DE
REGISTRODEPREÇOS, cujo objeto é a
AQUISIÇÃODEESTANTESEMAÇO
REFORÇADO, conforme especificações
do ANEXO I, do edital. A abertura está
prevista para o dia 25/03/2014, às 08:30
horas. Cópias do Edital poderão ser
adquiridas até o dia 24/03/2014, na Sede da
Prefeitura, localizada à Rua Pereira
Guimarães, nº 08, Centro, Assessoria de
Licitações e Contratos, no horário de 08:00
às 16:00 hs. ao preço deR$ 10,00mais taxa
de expediente e/ou gratuitamente pelo site
www.mateusleme.mg.gov.br . Outras
informações pelo telefone (31) 3537-5805.

Adm. SérgioGuimarães Leite
Assessor de Licitações e Contratos.
Mateus Leme, 11 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato Nº 159/2.013 - Partes: Pref. M.
de Mirabela-MG e Marcopolo S/A. Obj: Aquisição de veículos de trans.
escolar diário de estudantes da edu. básica das redes públicas de ensi-
no nos estados, distrito federal e mun., e demais entidades autorizadas
a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, p/
atender ao programa caminho da escola do ministério da edu. Valor
global: R$196.500,00 (Cento e noventa e seis mil e quinhentos reais).
Assin: 02/12/2.013. Vigência: 12 meses. Dot. Orç. 02.07.03.12.361.0021.
3050.4.4.90.52.00 - (Ficha 429). Carlúcio Mendes Leite - Prefeito Mun.
de Mirabela-MG.
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A Prefeitura Municipal de Pequi/MG
Torna público que realizará Processo
Licitatório nº 023/2014 - Tomada de Preços
nº 002/2014 para prestação de serviços
técnicos para regularização ambiental dos
odores existentes entorno da ETE – Estação
de Tratamento de Esgoto. Data de abertura:
03/04/2014 às 13:00 horas. Edital no
endereço: Praça Santo Antônio, nº 190,
Centro, Pequi/MG, de 08:00 às 12:00 e 13:00
às 16:00 horas ou por e-mail desde que
solicitado pelo telefone: (37) 3278-1247.

CPL

A Prefeitura Municipal de Pequi/MG
Torna público que realizará Processo
Licitatório nº 024/2014 - Tomada de Preços
nº 003/2014 para contratação de empresa
para reforma da Praça São Jose de Pequi/
MG, conforme convenio celebrado com a
SEGOV. Data de abertura: 03/04/2014 às
09:00 horas. Edital no endereço: Praça
Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG,
de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 horas ou
por e-mail desde que solicitado pelo
telefone: (37) 3278-1247.

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - SECRETARIA MU-
NICIPAL DE GOVERNO – Abertura de Licitação – Chamamento Público
SMGO Nº 001/2014 - Processo nº. 01.007.638.14-95. A Secretaria Munici-
pal de Governo torna público que receberá documentação para o creden-
ciamento de pessoas físicas que explorem serviço de bancas de jornais
e revistas e de pessoas jurídicas distribuidoras de jornais e revistas, cujo
objeto social contemple a venda destes produtos, interessadas em comer-
cializar o Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, no terri-
tório do Município de Belo Horizonte, conforme critérios estabelecidos no
Edital. Os envelopes de Habilitação, exigidos no edital, serão recebidos A
PARTIR DO DIA 20/03/2014, DAS 8 ÀS 17 HORAS, no seguinte endere-
ço: Av. Afonso Pena, nº 1212, 3º andar, sala 322, entrada pela Rua Goiás,
s/nº, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG. O edital poderá ser obtido pelos in-
teressados no site www.pbh.gov.br, acessando o link “Licitações”, Secre-
taria Municipal de Governo, ou no mesmo endereço de entrega dos en-
velopes, no horário de 08:00 às 17:00h, mediante apresentação do reci-
bo de depósito no valor de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos) mais taxa
de expediente, recolhido nos bancos conveniados, através de GAM (Guia
de Arrecadação Municipal), no código receita 1004-1, devendo ser indi-
cado a modalidade e o nº do edital. Mais informações poderão ser obtidas
da Gerência de Licitações da Secretaria Municipal de Governo, Av. Afonso
Pena, nº 1212, 3º andar, sala 322, entrada pela Rua Goiás, s/nº, Bairro Cen-
tro, Belo Horizonte MG Telefone: (31) 3277-4311. Comissão Permanente
de Licitação da SMGO.

PREFEITURAMUNICIPALDECAPELANOVA/MG
Avisode licitação - 2ª Publicação -Torna público oPLnº 07/14 - PPnº 06/14, comabertura
no dia 27/03/2014 - 09h00min em sessão pública na PrefeituraMunicipal, à Rua Lopes de
Assis, 09, Centro. Objeto: Locação de veículo para transporte escolar, com respectivo (s)
motorista (s) para atender os alunos daRedeMunicipal deEnsino nos termosda requisição
daSecretariaMunicipal deEducação.Maiores informações e solicitação deedital e arquivo
proposta pelo tel. (031) 3727-1110 ou pelo e-mail licitar@capelanova.mg.gov.br, pelo site
www.capelanova.mg.gov.br ou diretamente na PrefeituraMunicipal.

COMARCA DE BRUMADINHO-MG-SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL,

CRIMINAL E V. E. C.- EDITAL DE 1º E 2º PRAÇA – PRAZO DE 20 DIAS.

O(A) Dr.(a) JULIANA BERETTA KIRCHE FERREIRA PINTO, MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que no dia 26/03/2014 às 13:00 horas, à porta do Fórum, sito à Rua Governador Va-
ladares, n° 271, Bairro Centro, pelo leiloeiro Oficial será levado a público, pregão,
venda e arrematação quem mais der e maior lance oferecer acima da avaliação de
R$450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais – avaliação datada de 24/04/2013
ao bem penhorado referente a CARTAPRECATÓRIA n°0011506-06.2013.8.13.0090,
oriunda do Juízo da 25ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, extraída
dos autos de EXECUÇÃO DE SENTENÇA nº024.96.061866-8, em trâmite naquele
Juízo Juízo e Secretária Judicial, proposta por CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ
em face de ALEXANDRE CHRISTOALEIXO saber: Um lote de terreno n° 17(dezes-
sete) de quadra n° 14(quatorze), com área de 3.050,00m2, situado no lugar deno-
minado Bairro “Retiro do Chalé”, Distrito de Piedade do Paraopeba, munícipio de
Brumadinho-MG, com todas as suas benfeitorias, Matrícula n° 1..589 25/02/1993
do livro 02 do CRI de Brumadinho-MG, Em não havendo licitante, fica desde já desig-
nado o dia 09/04/2014 às 13:00 horas, no mesmo local, para realização do 2º leilão
do referido bem. Valor do débito: R$303.516,02, atualizado até janeiro de 2013. Fi-
cando, intimado ainda, a executado(a) ALEXANDRE CHRISTOALEIXO, da realiza-
ção dos leilões, de acordo com o Art.687, £5° do CPC, com nova redação dada pela
Lei 11.832 de 06/12/2006. E para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se
o presente oficial que será publicado e afixado no lugar de costume do Fórum. Co-
marca de Brumadinho, 14 de fevereiro de 2014, Eu(Assinado) Namir Ferreira de
Matos Maciel , Escrivã Judicial que subscrevi. (Assinado) Dra. Juliana Beretta Kirche
Ferreira Pinto, Juíza de Direito. 45.366/B

Belo Horizonte, 06 de março de 2014.

REF.: CONVOCAÇÃOPARAASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIADACOTEL/MOC

Senhores (as) Cooperados (as),

O Diretor/Presidente da Cooperativa de Trabalho Educacional Mário de Oliveira

Carvalho Ltda – COTEL-MOC, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo

Estatuto Social, convoca os (as) cooperados (as) em gozo dos seus direitos para

Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de março de 2014

às 06h00 (seis), primeira chamada, 07h00 (sete) segunda chamada e 08h00 (oito)

última chamada com qualquer número de cooperados presente em sua sede social

na Avenida Augusto de Lima nº 104 – Centro – BH/MG.

Informamos ainda, que o horário de votação será de 10h00 as14h00 do dia

29/03/2014.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de Contas I Trimestre do ano de 2013;

2. Eleição para Diretoria e Conselho de Administração;

3. Eleição para o Conselho Fiscal.

JURANDIR EMÍLIO DE PAIVA

DIRETOR/PRESIDENTE – COTEL-MOC

COLÉGIO MINAS GERAIS
Augusto de Lima nº104 – Centro - BH/MG – Tele fax: 222-3733

E-mail: cmg@colminasgerais.com.br

Aviso de licitação – Pregão - A Prefeitura Municipal de Espera Feliz-MG, torna
público que fará realizar licitação para aquisição de mobiliários e materiais de
consumo para unidade de saúde da família. Os envelopes deverão ser entregues
até às 14 horas, do dia 28/03/14, na sede da Prefeitura. Processo 018/14. Pregão nº
011/2014. O edital completo encontra – se a disposição no setor de licitações e no
sítio www.esperafeliz.mg.gov.br.

João Carlos Cabral de Almeida – Prefeito Municipal.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAMUNICIPAL
DE GOVERNADORVALADARES

INST. PREV. MUNICIPAL DE GOV. VALADARES/MG – RATIFI-
CAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nos termos do Artigo 24,
inciso II, c/c Art. 23, inciso II “a”, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações e artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 04 de maio de 2000, ainda com fincas no Parecer Jurídico nº 043 de
2014 emitido pela Assessoria Jurídica deste Instituto, RATIFICO a
presente Dispensa de Licitação para contratação de empresa para prestar
serviços técnicos especializados em previdência (CálculoAtuarial), espe-
cificados no Anexo I que correrá com a dotação orçamentária nº
04.01.00.09.122.0401-2.002-000-3390.35.00 – Serviços de Consultoria
(PREV), do orçamento vigente e AUTORIZO a contratação descrita
acima, no valor total de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob o CNPJ nº 00.360.305/0001-
04 com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Bloco 1 Lote s/n
PRESI;GECOL 21 Andar/ ASA SUL, em Brasília, Distrito Federal, no
período de 12(doze) meses, contados da data de sua assinatura.

Governador Valadares, 11 de março de 2014.
José Rosa Gonçalves – Diretor Geral – IPREM/GV.

COMUNICADO

A CONSTRUTORA

JALK LTDA CO-

MUNICA A MU-

DANÇA DE SUA

SEDE PARAARUA

STAR Nº 75 BAIR-

RO JARDIM CA-

NADA EM NOVA

LIMA-MG
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PROCESSO 186/2012
CONCORRÊNCIA Nº 007/2012.
O Município de Conceição do
Mato Dentro, estado de Minas
Gerais, inscrito sob o CNPJ nº
18.303.156/0001-07, sediado a
Rua Crispiniano Brandão, 23 -
Centro – no Centro Administrativo
Dr. Antonio Pires Carneiro no
município de Conceição do Mato
Dentro/MG, em atendimento à
Secretária Municipal de Infra-
estrutura, Transportes e Serviços
Urbanos, torna público para
conhecimento dos interessados, a
REVOGAÇÃO do Processo 186/
2012 - Concorrência nº 007/2012,
cujo objeto é a outorga de
concessão da prestação do serviço
público de transporte coletivo de
passageiros, por microônibus, em
linhas regulares, no Município de
Conceição do Mato Dentro, à
pessoa jurídica, pelo prazo de 10
anos, prorrogáveis, a critério da
administração pública por mais 10
anos . Maiores informações pelo
telefone (31) 3868-2398 ou
licitacoespmcmd@hotmail.com.
Clésia Santos Carvalho -
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

PREFEITURAMUNICIPAL DE PASSOS – CHAMAMENTO REGIONAL Nº.
001/2014 – SECEL - PROMOTOR: PREFEITURAMUNICIPALDE PASSOS.

O Município de Passos, através da Secretaria Municipal de Educação, Cul-

tura, Esporte e Lazer, torna público o Chamamento Regional para aquisição

de produtos hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para emprego no

feitio de Merenda Escolar. Os envelopes de documentos de habilitação e

comprovação técnica serão recebidos pela Comissão Especial, no dia

07/04/2014, das 13:30 horas às 16:00 horas, no Setor de Licitação, situa-

do na Praça Geraldo da Silva Maia, 175, 3º Andar, Sala 309. O Edital cor-

respondente poderá ser obtido no site www.passos.mg.gov.br ou poderá

ser obtido junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer, situada na Praça Geraldo da Silva Maia, s/n (Casa da Cultura).

Passos/MG, 11 de março de 2014. Pilar Aparecida Lemos Faria – Secretá-
ria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Pompéu torna público que fará realizar-se
Processo Licitatório nº 039/2014, Pregão Presencial 025/2014. Objeto: Registro de
Preços para compra de veículo 0Km para sorteio do IPTU premiado. Tipo: “MENOR
PREÇO”; Critério de Julgamento“MENOR PREÇO POR ITEM”. Data da
Abertura: 07/04/2014 às 09:00h. Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 209.
O edital poderá ser obtido na Praça Governador Valadares, 12, Centro,
Pompéu/MG, de 11:30 às 17:00hs, ou pelo e-mail licitacao@pompeu.mg.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Pompéu torna público que fará realizar-se
Processo Licitatório nº 038/2014, Pregão Presencial 024/2014. Objeto: Registro de
Preços para compra de material médico hospitalar. Tipo: “MENOR PREÇO”; Critério
de Julgamento “MENOR PREÇO POR LOTE”. Data da Abertura: 09/04/2014 às
09:00h. Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 209. O edital poderá ser
obtido na Praça Governador Valadares, 12, Centro, Pompéu/MG, de 11:30 às
17:00hs, ou pelo e-mail licitacao@pompeu.mg.gov.br.

PREF. MUNICIPAL DE MIRABE-

LA-MG: Proc. Licit. 017/14 – Pregão
Pres. 014/14 – Obj.: Contratação de
empresa ou firma p/ fornec. de ves-
tuários, calçados, dentre outros mat.
diversos q/ serão utilizados em cam-
panhas de prevenção e combate a
dengue neste Município. Entrega
dos env.: 31/03/14 até às 08:50 hs
e abert.: 31/03/14 às 09:00 hs.
Maiores infor: (38) 3239-1288/1330,
solicit. de edital no e-mail: licitacao@
mirabela.mg.gov.br – Érica Katiane
Mendes dos Santos – Pregoeira.

OMunicípio de São Vicente deMinas/MG

Torna público que fará realizar Licitação

n° 010/2014, na Modalidade Tomada de

Preços, julgamento Tipo Menor Preço,

para compra de uma capinadeira a fogo

para utilização na limpeza de vias públicas

do município. Abertura da documentação:

28 de Março de 2014, horário: 09:00 (nove)

horas, na Sala de Licitações da Prefeitura,

Rua: Visconde do Rio Branco, 81, Centro,

onde se encontra o Edital à disposição dos

interessados. Contato:

licitacao@saovicentedeminas.mg.gov.br

São Vicente deMinas, 10 deMarço de 2014.

Rodolfo Arantes de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO– PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014

Objeto: Aquisição parcelada de óleo diesel S-10 destinado ao abastecimento da
frota deste município. Dia da licitação: 25/03/2014 às 09:00hs. Local: Pça Nossa
Senhora da Conceição, nº 01 –Centro, Serranópolis-MG. Edital disponível no setor
de licitações da prefeitura, maiores informações (38) 3831-7113. Serranópolis de
Minas, 11 de março de 2014.

Wesley Greike Barbosa – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG

Torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº
22/2014, tipo menor preço. OBJETO: “Contratação de empresa para
confecção e instalação de placas e faixas, com fornecimento de materiais, em
atendimento a Secretaria de Governo (Setor Comunicação)”. Abertura em
25/03/14. Resumo do edital disponível pelo website:www.sarzedo.mg.gov.br.

Sarzedo, 11 de março de 2014.
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