
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA

- CISMEP comunica a REMARCAÇÃO

do Pregão Presencial Nº. 076/2014, relativo

ao Processo Administrativo de Compras nº.

118/2014, nos moldes das Leis Federais nº.

10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime

de menor preço por lote. A abertura do

credenciamento se dará às 09h30min do

dia 24/09/2014, a disputa ocorrerá às 10h

do mesmo dia. Objeto licitado é: registro

de preços para futura e eventual prestação

de serviço de exames complementares de

tomografia computadorizada. O Edital

completo está disponível no site do CISMEP

www.cismep.com.br e ainda encontra-se à

venda na Coordenadoria Administrativa, com

endereço na Rua Córsega, n°. 318, Bairro

Arquipélago Verde, Betim (MG), no horário

de 10 às 16 horas. Maiores informações,

telefone (031) 3532-3066.

A Pregoeira - 03/09/2014

Prefeitura Municipal de Coração

de Jesus/MG

Aviso de Licitação

Torna público o Processo Licitatório

nº 096/2014 - Pregão Presencial para

Registro de Preços nº 063/2014, cujo

ob j e t o é aqu i s i ç ão de ma t e r i a i s

permanentes para o CAPS. Abertura

da sessão: 24/09/2014 às 14h00min.

Edital e anexo disponíveis no site:

www. co r a c aode j e s u s .mg . gov. b r.

Ma io re s in fo rmações a t r avés do

telefone: (38) 3228-2282 ou e-mail:

l ici tacoracao@yahoo.com.br.

PREFEITURAMUNICIPALDE SANTOANTÔNIO DO JACINTO/MG
EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 048/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: JOSE P. AZEVEDO, valor total R$
4.300,00. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 049/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: MARLUCIO DA R. BANDEIRA, valor
total R$ 19.466,00. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 050/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: PANIFICADORA ELL & ACA LTDA,
valor total R$ 22.847,50. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 051/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: JURACA B. ROCHA, valor total R$
28.100,00. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 052/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: ANTONIO P. FILHO LTDA, valor total
R$ 15.757,00. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 053/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: LEONARDO P. LOPES, valor total R$
21.935,00. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 054/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 021/2014. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza,
Utensílios de Cozinha e Material de Consumo para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: COMERCIAL BEIRA RIO & CIA LTDA,
valor total R$ 22.001,50. Data 03/06/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 055/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 022/2014. Objeto: Fornecimento de material de expediente,
material escolar e brinquedos pedagógicos para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: EDICARLOS M. ASSUNÇÃO, valor total
R$ 81.138,50. Data 03/07/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 056/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 022/2014. Objeto: Fornecimento de material de expediente,
material escolar e brinquedos pedagógicos para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: LEANDRO V. OLIVEIRA, valor total R$
400.441,20. Data 03/07/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 057/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 022/2014. Objeto: Fornecimento de material de expediente,
material escolar e brinquedos pedagógicos para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: JURACA B. ROCHA, valor total R$
117.853,50. Data 03/07/2014.

EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 058/2014 - Origem: Pregão
Presencial nº 022/2014. Objeto: Fornecimento de material de expediente,
material escolar e brinquedos pedagógicos para manutenção da Sec.
Assistência Social; Contratado: LEONARDO P. LOPES, valor total R$
51.423,50. Data 03/07/2014.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATEUS LEME/MG, por meio da sua

Assessoria de Licitações e Contratos, torna

público para o conhecimento dos

interessados, que fará realizar licitação na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL
082/2014, cujo objeto é a Aquisição de

CONDICIONADOR DE AR, conforme
especificações do ANEXO I do edital. A
abertura está prevista para o dia 22/09/2014,
às 08:30 horas. Cópias do Edital poderão

ser adquiridas até o dia 22/09/2014, 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 de R$ 10,00mais taxa
de expediente e/ou gratuitamente pelo site

www.mateusleme.mg.gov.br . Outras

informações pelo telefone (31) 3537-5805.

Adm. Sérgio Guimarães Leite
Assessor de Licitações e Contratos.
Mateus Leme, 08 de setembro de 2014.

OMunicípio de SãoDomingos
do Prata/MG

Torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação no
dia 29 de setembro de 2014 às 08:00 horas,
na modalidade de Tomada de Preço Nº
011/2014. Objeto: contratação de empresa
para executar obras de construção de uma
creche no Distrito de Santana do Alfie.
Maiores informações poderão ser obtidas
na sede da PrefeituraMunicipal RuaGetúlio
Vargas, 224, Centro, S. D. Prata, ou pelo
telefone do setor de licitações (31) 3856-
1385, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00
às 16:30 horas. São Domingos do Prata, 08
de setembro de 2014.

Fernando Rolla

PrefeitoMunicipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2014

PROCESSO LICITATARIO N.º 159/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE CASA DE VELÓRIO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO-DE-OBRA.
Dia da Licitação: 26/09/2014 - Horário: 09:00. Local: Sala de
Reunião da CPL situada à Praça Adolfo de Oliveira, n.º s/n.
Centro / Itacarambi / MG. Os interessados que não estiverem
cadastrados deverão cadastrar-se até o dia 23-09-2014, até as
18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos deste Município.
O Edital estará disponível no Setor de Licitações e Contratos no
horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. Mais informações:
(38) 3613-2171 e E-mail: licitacao@itacarambi.mg.gov.br. Valor
Estimado: R$120.201,10 (cento e vinte mil e duzentos e um
reais e dez centavos).

Itacarambi - MG, 08 de setembro de 2.014.
Leonardo Ferreira da Cruz Júnior - Presidente – CPL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2014
PROCESSO LICITATARIO N.º 160/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLATAR
SISTEMADEABASTECIMENTO DE ÁGUA– CONSTRUÇÃO
E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO-DE-OBRA.
Dia da Licitação: 26/09/2014 - Horário: 14:30. Local: Sala de
Reunião da CPL situada à Praça Adolfo de Oliveira, n.º s/n.
Centro / Itacarambi / MG. Os interessados que não estiverem
cadastrados deverão cadastrar-se até o dia 23-09-2014, até as
18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos deste Município.
O Edital estará disponível no Setor de Licitações e Contratos no
horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. Mais informações:
(38) 3613-2171 e E-mail: licitacao@itacarambi.mg.gov.br. Valor
Estimado: R$74.000,00 (sete e quatro mil reais).

Itacarambi - MG, 08 de setembro de 2.014.
Leonardo Ferreira da Cruz Júnior - Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITACARAMBI

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITACARAMBI

PREFEITURAMUNICIPALDE

SÃO FRANCISCO/MG

TOMADADE PREÇOS Nº. 014/2014

OBJETO: Contratação de empresa

especializada para construção da

Academia da Saúde no Bairro João

Aguiar na Rua Mestra Hercília, com

área de 720,00 m², referente à Proposta

nº. 22679.153000/1110-01 do Fundo

Nacional de Saúde - Ministério da Saúde

- Governo Federal. Data de abertura:

26/09/2014 às 09:00 horas. Maiores

informações na sede da Prefeitura ou

pelos telefones: (38) 3631-1617 ou

(38) 3631-2264 no horário de 07:00

às 17:00 horas ou através do site

www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br.

Luiz Rocha Neto

Prefeito Municipal.

PODER JUDICIÁRIO. tribunal regional federal da primeira região.
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIADE IPATINGA. Processo Nº 0006354-

31.2010.4.01.3814 - 2ª VARA FEDERAL. EDITAL DE CITAÇÃO.

Prazo de 30 dias. Processo: 6354-31.2010.4.01.3814. Classe:
5124 - Ação Monitoria. Autor: Caixa Econômica Federal. Réu:
ALOISIO TEIXEIRA DO ROSÁRIO. 0 Juízo Federal da 2a Vara
da Subseção Judiciária de Ipatinga-MG, na forma da lei etc, faz
saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, que por este Juizo
e Secretaria da 2ª Vara processam-se os termos e atos da Ação
Monitoria n° 6354-31.2010.4.01.3814 sendo autora a Caixa
Econômica Federal e réu ALOISIO TEIXEIRA DO ROSÁRIO. E
por este meio CITA o réu Aloísio Teixeira do Rosário, CPF n°.
513.925.006-30, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a
importância de R$ 26.755,54 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS
E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS), sujeita à atualização, podendo neste prazo oferecer
embargos que obstarão possível ordem de constituição do débito
de pleno direito, prosseguindo-se na forma do Livro I, Titulo VIII,
Capítulo X, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, mandou passar o presente edital, que, além de afixado no
local de costume, na Sede da Subseção, será publicado no e-
DJF1. Expedido nesta cidade de Ipatinga, aos 28 de agosto de
2014. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA. Juiz Federal da 2a
Vara de Ipatinga.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2014

O Município de Itaobim torna público que realizará licitação na Modalidade
Pregão Presencial - Tipo: menor preço global - Para contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de retífica de motor de veículo tipo
Van. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 24/09/2014, às 09:00h. As cópias
do Edital nº. 061/2014 - PAL Nº. 074/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.
049/2014, bem como esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no
Departamento Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio, situado na Rua
Belo Horizonte, 360, Centro, CEP 39.625-000 - Itaobim-MG, Fone: (33) 3734-
1157. E-mail: licitacao@itaobim.mg.gov.br.

Robson José Chaves

Diretor do Departamento Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio.
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PREFEITURAMUNICIPALDE
JOANÉSIA/MG

To r n a p ú b l i c o p a r a
conhecimento dos interessados,
q u e r e a l i z a r á l i c i t a ç ã o ,
modalidade Pregão presencial
n º . 0 0 1 4 / 2 0 1 4 , P r o c e s s o
Administrativo nº. 0026/2014,
MENOR PREÇO, julgamento
por item. Cujo objeto é Seleção
de empresa para fornecimento
de um trator agrícola sobre
rodas, novo de fabrica, motor
a diesel e uma grade aradora
de 14 discos de 26", conforme
anexo I. Os envelopes contendo
as propostas e documentações
deverão ser entregues até às
9h00min do dia 22/09/2014 na
sede da Prefeitura Municipal na
Rua Joaquim Dias Moura, 12,
Centro. A sessão terá início às
9h15min. Maiores informações
(33) 3252-1130. Joanésia/MG,
09 de setembro de 2014.
Tatiane Carla Ferreira – Pregoeira.
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Universidade Federal de

Ouro Preto

Aviso de Licitação

Resultado do credenciamento nº 03/2014

de clínicas especializadas e/ou profissionais

autônomos na especialidade de Psiquiatria

atuantes nas cidades de Ouro Preto ou

Mariana ou JoãoMonlevade -MinasGerais,

para prestação de serviços clínicos de

psiquiatria de longa duração para

servidores técnicos administrativos,

docentes e discentes da UFOP, pelo

período de 12 meses. A Comissão

Permanente de Licitação da UFOP

analisou os documentos recebidos e

concluiu pela habilitação e deferimento do

pedido do seguinte profissional: Lucas

Paiva Gomes, estando devidamente

credenciado.Mais informações através do

telefone (31) 3559-1390

Walter Cardoso

Presidente da Comissão Permanente de

Licitação daUFOP.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL PASTA DE
MADEIRA PARA PAPEL PAPELÃO CELULOSE E CORTIÇA DE CATAGUASES -
SINTICELCATAGUASES - EDITALDE CONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAGERAL - O
Sr. JOSÉ ROBERTO FREITAS DE CASTRO, Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Papel Pasta de Madeira para Papel Papelão Celulose e Cortiça de Cataguases
- SINTICEL/CATAGUASES, inscrito no CNPJ nº. 20.341.178/0001-03, Carta Sindical L65
P051 A1971, no uso de suas atribuições estatutárias e legais CONVOCA toda categoria
dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel Pasta de Madeira para Papel Papelão Celulose e
Cortiça de Cataguases do Município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, e não associados,
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL, de acordo com o estatuto no “Artigo 15º- A
convocação da assembleia geral será feita por meio de edital afixado na sede da entidade e com
ampla divulgação na base territorial do sindicato, com antecedência mínima de 24 horas.”, a
ser realizado no dia 12/09/2014 às 08h00min horas da manhã em primeira convocação com a
presença de 50% mais um dos associados, ou às 08h e 30min em segunda e última convocação,
com qualquer número de convocados, na sede da ASSOCIAÇÃOATLETICACATAGUASES,
sito a Rua Ondina Carvalheira Peixoto, nº. 300, Chácara das Palmeiras, Cataguases/MG, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Andamento processual. 2) Diversos. Maiores
informações poderão ser obtidos com o subscritor deste edital no seguinte endereço Rua Major
Vieira, nº. 300 - Sala 14/16 - Centro - Cataguases/MG - CEP: 36770-000.

Cataguases, 09 de setembro de 2014.
JOSÉ ROBERTO FREITAS DE CASTRO

Vice-Presidente do Sindicato.

PREFEITURAMUNICIPALDE
JOANÉSIA/MG

Torna público para conhecimento
dos interessados, que realizará
licitação, modalidade Pregão
presencial para registro de preços
nº. 0012/2014, Processo
Administrativo nº. 0023/2014,
MENOR PREÇO, julgamento
por item. Cujo objeto é Seleção
de empresa para fornecimento
parcelado de Óleo diesel comum
fora do município, conforme
anexo I. Os envelopes contendo
as propostas e documentações
deverão ser entregues até as
9h00min do dia 19/09/2014 na
sede da Prefeitura Municipal na
Rua Joaquim Dias Moura, 12,
Centro. A sessão terá início às
9h15min. Maiores informações
(33) 3252-1130. Joanésia/MG, 09
de setembro de 2014. Tatiane
Carla Ferreira – Pregoeira.

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

AVISODELICITAÇÃO
AFUNDAÇÃOEZEQUIELDIAS – torna público que realizará o Pregão
Eletrônico 159/2014 Processo 2261032 159/2014, objeto: Embalagens
para indústria química e farmacêutica. O edital está disponível nos sites
www.compras.mg.gov.br e www.funed.mg.gov.br. O envio das propostas
comerciais será até as 08h00min do dia 18/09/2014, e o início da sessão de
lances será às 10h00min do dia 18/09/2014.

Belo Horizonte, 05/09/2014

MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS/MG
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARACONTRATAÇÃO DE PESSOAL

EDITALNº. 1/2014
O Município de Taiobeiras/MG, por meio do seu Prefeito torna pública a realização de

Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como atendimento

de convênios e projetos específicos. O Processo Seletivo realizar-se-á em conformidade
com as Leis Municipais de n.º 956/2005, 1.023/2007, 1.076/2009, 1.078/2009, 1.227/2013,
1.238/2014, 1.239/2014, 1.257/2014, Lei Federal nº. 11.350/2006 e normas do Edital.
INSCRIÇÕES: somente pela internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br das 8h de
15/9/2014 às 18h de 2/10/2014. O valor da taxa de inscrição consta no Anexo I do Edital.
VAGAS: 74, conforme oAnexo I do Edital. SISTEMADO PROCESSO SELETIVO: Prova de
Múltipla Escolha (dia 19/10/2014, das 15 às 18 horas), conforme especificado no Anexo II e
itens 6 e 7 do Edital. Cartão de Inscrição: a partir de 13/10/2014, somente pelo sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br. RESULTADO FINAL: será divulgado até o dia 5/11/2014, no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG e no sítio www.cotec.unimontes.br. O
Edital, na sua íntegra, será afixado na Sede da Prefeitura Municipal e divulgado no referido
sítio eletrônico.

Taiobeiras/MG, 8 de setembro de 2014.
Danilo Mendes Rodrigues - Prefeito Municipal.
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