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PuBlICAçõEs DE TErCEIrOs 
E EDITAIs DE COmArCAs
Entidades de 

Direito Público
uNIVErsIDADE FEDErAl DE mINAs GErAIs

POrTArIA No 173, DE 3 DE OuTuBrO DE 2014 . O rEITOr 
DA uNIVErsIDADE FEDErAl DE mINAs GErAIs, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, rEsOlVE: Prorrogar por 30 
(trinta) dias, a partir desta data, o prazo para conclusão dos trabalhos 
da Comissão instituída mediante a Portaria no 131, de 21 de julho de 
2014, incumbida de elaborar proposta de resolução sobre o uso de nome 
social no âmbito da uFmG . Belo Horizonte, 3 de outubro de 2014 . 
Prof . Jaime Arturo ramírez . reitor .

2 cm -07 616486 - 1
uNIVErsIDADE FEDErAl DE mINAs GErAIs

POrTArIA N° . 084, DE 07 DE OuTuBrO DE 2014
O DIrETOr DA FACulDADE DE mEDICINA DA uNIVEr-
sIDADE FEDErAl DE mINAs GErAIs, Prof . Tarcizo Afonso 
Nunes, usando da atribuição que lhe confere o artigo 152, da lei n° 
8 .112/90 e tendo em vista os motivos apresentados pelo Presidente 
da Comissão de Processo de sindicância Investigatória, Processo nº 
23072 .039332/2014-40, instituída pela Portaria n° 076, de 05 de setem-
bro de 2014, deste órgão, publicada no Jornal minas Gerais, em 10 de 
setembro de 2014, rEsOlVE: Prorrogar os citados trabalhos por mais 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação desta Portaria . 
Belo Horizonte, 07 de setembro de 2014 .

Prof . Tarcizo Afonso Nunes
 DIrETOr

3 cm -07 616831 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

AGÊNCIA NACIONAl DE ÁGuAs
 suPErINTENDÊNCIA DE rEGulAçÃO

 DEsPACHO DO suPErINTENDENTE

O suPErINTENDENTE DE rEGulAçÃO DA AGÊNCIA NACIO-
NAl DE ÁGuAs - ANA, no exercício da competência a que se refere 
à resolução no 273, de 27/04/2009, com fundamento no art . 12, V, 
da lei no 9 .984, de 17/07/2000, e com base na delegação que lhe foi 
conferida por meio da resolução no 6, de 1/02/2010, publicada no 
DOu de 3/02/2010, torna público que, no período de 1 a 30/09/2014, 
foram requeridas e encontram-se em análise as seguintes solicitações de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da união:
Agropecuária lemos Galvão ltda, rio são Francisco, município de 
matias Cardoso/minas Gerais, irrigação .
Aluisio José Konzen, rio urucuia, município de Buritis/minas Gerais, 
irrigação .
Ana maria Diniz Barbosa Faria, reservatório da uHE Furnas, municí-
pio de Boa Esperança/minas Gerais, irrigação, renovação .
Antônio Otaviano de souza, rio Preto, município de Dom Bosco/minas 
Gerais, irrigação, transferência .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, barragem Bico 
da Pedra, município de Janaúba/minas Gerais, abastecimento público .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, córrego 
manuel santos, município de santo Antônio do Jacinto/minas Gerais, 
abastecimento público, renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, ribeirão do 
salto, município de Jordânia/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, ribeirão 
Tomba Pernas, município de Itamogi/minas Gerais, abastecimento 
público, renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Camandu-
caia, município de Camanducaia/minas Gerais, esgotamento sanitário, 
outorga de direito e preventiva .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio das Antas, 
município de Bueno Brandão/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Eleuté-
rio, município de monte sião/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Grande, 
município de liberdade/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Gua-
xupé, município de Guaxupé/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Itanhém 
ou Alcobaça, município de umburatiba/minas Gerais, abastecimento 
público, renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Jaguari-
mirim, município de Andradas/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio mucuri, 
município de Nanuque/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio 
Pardo, município de Ipuiúna/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio Pomba, 
município de rio Pomba/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .

Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio são Fran-
cisco, municípios de Januária, são Francisco e manga/minas Gerais, 
abastecimento público, renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio sapucaí 
mirim, município de Conceição dos Ouros/minas Gerais, abasteci-
mento público, renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio sapu-
caí, município de Careaçu/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio umbu-
ranas, município de Bertópolis/minas Gerais, abastecimento público, 
renovação .
Companhia de saneamento de minas Gerais - COPAsA, rio urucuia, 
município de Arinos/minas Gerais, abastecimento público, renovação .
Descio malagutti, ribeirão Bom Jesus, município de Botelhos/minas 
Gerais, irrigação .
Dirceu José de mendonça, rio Bezerra, município de Cabeceira Grande/
minas Gerais, irrigação .
Dirceu Júlio Gatto, rio urucuia, município de Arinos/minas Gerais, 
irrigação .
Dragasul mineração ltda, rio sapucaí, município de santa rita do 
sapucaí/minas Gerais, mineração, alteração .
Dráusio Apparecido Villas Boas rangel, reservatório da uHE mare-
chal Mascarenhas de Moraes, Município de Delfinópolis/Minas Gerais, 
irrigação .
Elencar monteiro de sousa, rio Jequitinhonha, município de Itaobim/
minas Gerais, irrigação .
Empresa Construtora Brasil s .A ., reservatório da uHE Furnas, municí-
pio de Capitólio/minas Gerais, outros usos .
Empresa de mineração santo Antônio ltda, rio são Francisco, municí-
pio de Pedras de maria da Cruz/minas Gerais, irrigação .
Flávio Botelho leal, rio Jequitinhonha, município de Araçuaí/minas 
Gerais, irrigação, renovação .
Francisco Gualter Valadares, rio são Francisco, município de martinho 
Campos/minas Gerais, irrigação, alteração .
Francisco Pedro ribeiro, ribeirão Bom Jesus, município de Cabo 
Verde/minas Gerais, irrigação .
Greice Terezinha Gatto, rio urucuia, município de Arinos/minas 
Gerais, irrigação .
Hélio Geraldo martins, rio Verde Grande, município de Verdelândia/
minas Gerais, irrigação .
Itevaldo da matta Horst, rio José Pedro, município de Chalé/minas 
Gerais, irrigação e dessedentação animal .
Jean Paul santos Oliveira, rio Jequitinhonha, município de Itaobim/
minas Gerais, irrigação, renovação e alteração .
JH Engenharia ltda, rio Jequitinhonha, município de Olhos D’Água/
minas Gerais, mineração .
John Farley mendes Castro, rio Verde Grande, município de Verdelân-
dia/minas Gerais, irrigação .
José Natalino de lima, ribeirão Cachoeirinha, município de Bueno 
Brandão/minas Gerais, irrigação .
leonardo de lima Couto, rio Preto, município de Dom Bosco/minas 
Gerais, irrigação, alteração .
lmP mineração Eirelli, rio Doce, município de santa Cruz do Escal-
vado/minas Gerais, mineração, preventiva .
luiz da silva e Oliveira Neto e outros, reservatório da uHE marim-
bondo, município de Planura/minas Gerais, irrigação, renovação .
magno luiz Campos, rio são Francisco, município de martinho Cam-
pos/minas Gerais, irrigação .
marcius Douglas murtha, rio Jequitinhonha, município de Itinga/
minas Gerais, irrigação .
marco Antônio magalhães, reservatório da uHE Itumbiara, município 
de Tupaciguara/minas Gerais, renovação, aquicultura .
marco Aurélio Pereira, rio urucuia, município de Arinos/minas Gerais, 
irrigação .
minas Pérola ltda, rio Doce, municípios de Galiléia, Conselheiro Pena 
e Periquito /minas Gerais, mineração, alteração .
ministério da Pesca e Aquicultura - mPA, reservatório da uHE Fur-
nas, municípios de Carmo do rio Claro e Alfenas/minas Gerais, pre-
ventiva, aquicultura .
ministério da Pesca e Aquicultura - mPA, reservatório da uHE Três 
marias, município de Felixlândia/minas Gerais, aquicultura .
Neide da silva miranda de melo, rio Preto, município de rio Preto/
minas Gerais, mineração .
Osmano Celes de Oliveira, rio Verde Grande, município de Verdelân-
dia/minas Gerais, irrigação .
Porto de Areia max ltda, rio Doce, município de Ipaba/minas Gerais, 
mineração, renovação .
rudolfo Jansons, rio são Francisco, município de Icaraí de minas/
minas Gerais, irrigação .
silvio de souza Filho, rio Grande, município de lavras/minas Gerais, 
mineração .
Valdir Antônio de Oliveira, reservatório da uHE marechal mascare-
nhas de Moraes, Município de Delfinópolis/Minas Gerais, irrigação.
Willer Wagner matos soares Ferraz, rio José Pedro, município de Con-
ceição de Ipanema/minas Gerais, irrigação .
Wanderley mansur, rio Grande, município de Água Comprida/minas 
Gerais, irrigação, renovação .

rODrIGO FlECHA FErrEIrA AlVEs
32 cm -07 616626 - 1

CIsAJE - Consórcio Intermunicipal de saúde do Alto Jequitinhonha 
torna público que fará Processo licitatório n°14/2014, na modali-
dade Pregão Presencial n°09/2014, pararegistro de preço para futura 
e eventual aquisição de suprimentos de informática (cartucho de tinta/
toner e fita) para as impressoras do CISAJE. A sessão ocorrerá no dia 
22/10/2014, às 14:00h, na sala de reuniões do CIsAJE, situada no Beco 
Felisberto, 101, Presidente, Diamantina/mG, CEP: 39 .100-000 . maio-
res informações: cisaje@gmail .com; (38) 3531-2757/1309 .

2 cm -07 616500 - 1

 COmPANHIA DE DEsENVOlVImENTO DE INFOrmÁTICA DE 
uBErABA – CODIuB sOCIEDADE DE ECONOmIA mIsTA DE 
CAPITAl AuTOrIZADO CNPJ - N .º 18 .597 .781/0001-09 E N .I .r .C . 
N .º - 31300032531 CAPITAl AuTOrIZADO r$ 2 .026 .076,00 CAPI-
TAl INTEGrAlIZADO r$ 1 .438 .999,13 ATA DA rEuNIÃO DO 
CONsElHO FIsCAl Data: 16 de setembro de 2 .014 . Aos 16 (dezes-
seis) dias do mês de setembro de 2 .014 (dois mil e quatorze), às 15:00 
horas na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Informática 
de uberaba - CODIuB, à Avenida Dom luiz maria de santana, n° 146, 
compareceram para a reunião do Conselho Fiscal: Dr . Ademir Gonçal-
ves, Dr . mauro sérgio de melo, em conjunto com o Presidente da Com-
panhia, maurides Paulo Dutra, Diretor Geral, Carlos roberto resende 
e os Contadores, Adenilson Antônio Furtado e Semiramis Fraga. A fina-
lidade é a Análise das Demonstrações Contábeis de janeiro à agosto de 
2014, o presidente do conselho solicitou aos representantes da Com-
panhia uma apresentação das Informações e dos relatórios em análise . 
O Contador, sr . Adenilson Antônio Furtado, fez uma apresentação das 
Demonstrações Contábeis comentando as principais movimentações e 
saldos das contas patrimoniais e de resultados relativos a janeiro/agosto 
de 2014 . Na sequência o presidente do conselho indagou aos conselhei-
ros se restavam dúvidas ou questionamentos em relação às informações 
recebidas referentes às Demonstrações Contábeis de janeiro à agosto 
de 2014  . Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros deram 
por finalizada a análise. Nada mais havendo a tratar, após os esclare-
cimentos prestados, os conselheiros deram por encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes . uberaba/
mG ., 16 de setembro de 2 .014 . Ademir Gonçalves Conselho Fiscal 
mauro sérgio de melo Conselho Fiscal maurides Paulo Dutra Diretor 
Presidente Carlos roberto resende Diretor Geral Adenilson Antonio 
Furtado Contador semiramis Fraga contadora . JuNTA COmErCIAl 
DO EsTADO DE mINAs GErAIs CErTIFICO O rEGIsTrO sOB 
O NrO: 5385200 Em 03/10/2014 #COmPANHIA DE DEsENVOl-
VImENTO DE INFOrmÁTICA DE uBErABA CODIuB# PrOTO-
COlO: 14/887 .432-3 mArINElY DE PAulA BOmFIm sECrETA-
rIA GErAl .

8 cm -07 616415 - 1
EDITAl DE HOmOlOGAçÃO DE rEGIsTrO DE CHAPA

O Presidente do Conselho regional de Biblioteconomia da 6ª região 
– CrB-6, Conselheiro Antônio Afonso Pereira Junior, nos usos de suas 
atribuições regimentais, torna pública a homologação do registro da 
chapa abaixo pela Comissão Eleitoral do CrB-6, nos termos do que 
dispõem os artigos 8º, inciso II e 17 da resolução CFB nº . 144/2014, 
publicada no Diário Oficial da União em 06.05.2014, Seção 1, pági-
nas 113 a 116 . Composição da chapa cuja homologada pela Comis-
são Eleitoral: Efetivos: Álamo Chaves de Oliveira Pinheiro CrB-
6/2790; Carina rejane martins CrB-6/2336; Cleidivania Janaína de 
Paula CrB-6/1870; Denise Aparecida Teixeira ramos CrB-6/1000; 
Edvânia Aparecida de souza Guedes CrB-6/1686; Fabíola Gomes 
Terenzi Gonçalves CrB-6/2588; Felipe lopes Alves CrB-6/2897; 
Flavia de melo lacerda CrB-6/2980, Heros leite Chaves CrB-
6/2690; Jéssica mara Pongelupe Assis CrB-6/3081; mariza martins 
Coelho CrB-6/1637; Pablo Diego silva de souza Jorge CrB-6/2558 .
suplentes:Edson Félix de souza Junior CrB-6/2983, Igor rezende 
Quintal CrB-6/2881, mirian da Conceição rezende e scalabrini CrB-
6/769; mônica machado messeder CrB-6/3149, Vânia Natal de Oli-
veira CrB-6/1518, Wander lúcio silveira Garcia CrB-6/2035 . Fica 
também esclarecido que, nos termos do disposto no artigo 18 da men-
cionada resolução “Qualquer Bibliotecário em dia com o CrB poderá 
impugnar o requerimento de registro de candidato(s), em petição funda-
mentada, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da publicação do Edi-
tal de Homologação das Chapas fazendo juntar, de imediato, as provas 
do alegado, sob pena de não recebimento da impugnação”. Para os fins 
do mesmo artigo, informa-se que o pleito eleitoral obedecerá às regras 
da modalidade de votação pela Internet . Belo Horizonte, 03 de outu-
bro de 2014 . Conselheiro Antônio Afonso Pereira Junior . Presidente do 
Conselho regional de Biblioteconomia da 6ª região .

7 cm -06 615987 - 1

Damae, São João del-Rei/MG, ratifica a Dispensa Licitatória 09/2014, 
Processo 63/14, com fulcro no art 24, inciso IV, lei 8 .666/93 . Objeto: 
01 conjunto motobomba submerso Ebara BHs 517-03, acoplado a 
quadro de comando completo trifásico 11,0 CV, 220 V, 60 Hz, seus 
cabos elétricos e conexões . Empresa: sPF Equipamentos ltda . CNPJ 
03 .778 .672/0001-10, Valor: r$11 .212,00 . Camila silveira Carvalho, 
Diretora Geral Interina, 02/10/2014 .

2 cm -07 616402 - 1

DmAEs DE PONTE NOVA/mG – AVIsO 
DE PrEGÃO PrEsENCIAl

PrOCEssO Nº 089/2014 - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 042/2014

O DmAEs – Departamento municipal de Água, Esgoto e saneamento 
de Ponte Nova/mG, torna público, que estará credenciando interessa-
dos e recebendo propostas para a seguinte licitação: PrOCEssO Nº 
089/2014 – PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 042/2014 – OBJETO: Aqui-
sição de rack e acessórios para organização da rede lógica e telefô-
nica do DmAEs (INCluINDO INsTAlAçÃO, TODOs Os mATE-
rIAIs E mÃO DE OBrA) . – CrEDENCIAmENTO: a partir das 
12hs55min do dia 23/10/2014 – rECEBImENTO DOs ENVElO-
PEs E sEssÃO PÚBlICA: no mesmo dia, a partir das 13hs, ou após 
o término do credenciamento . As reuniões e todos os atos ocorrerão 
na sede Administrativa do DmAEs, situada na Avenida Ernesto Tri-
vellato, nº 158, Bairro Triangulo, Ponte Nova/mG . O Edital na íntegra, 
bem como esclarecimentos, poderão ser solicitados em dias úteis, no 
horário de 12 às 18hs, pessoalmente, ou pelos telefones (31) 38195371 
(rAmAl PrEGÃO) ou (31) 38195350 (PABX GErAl) ou e-mail: 
fabiana .dutra@dmaespontenova .com .br . Os envelopes também pode-
rão ser enviados via postal, nos termos do Edital . Ponte Nova (mG), 
07/10/2014 . Guilherme resende Tavares/Diretor Geral e Fabiana Dutra 
Gomides/Pregoeira Oficial.

5 cm -07 616779 - 1
 sINDICATO DOs EmPrEGADOs Em TurIsmO E HOsPITAlI-
DADE DE POçOs DE CAlDAs - EDITAl DE CONVOCAçÃO - 
ElEIçÃO sINDICAl - A Presidente do sindicato, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca Assembleia Geral 
para Eleição dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação 
Federativa a ser realizada no dia 10 de novembro de 2014, de 08h (oito 
horas) às 17h (dezessete horas), na sede desta Entidade, na rua Paraná, 
nº 238, Centro, em Poços de Caldas-mG, sem prejuízo de urnas itine-
rantes que coletarão votos de associados em locais de trabalho, ficando 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação deste, 
para o registro de chapas a ser feito na secretaria do sindicato, situado 
no endereço acima, nos dias normais de seu funcionamento, entre 12h 
(doze horas) e 18h (dezoito horas), em tudo sendo observadas as dis-
posições estatutárias . Poços de Caldas, 08 de outubro de 2014 . Jane 
Crivelari - Presidente . 

4 cm -03 615855 - 1
FuNDAçÃO muNICIPAl DE CulTurA, lAZEr E TurIsmO – 
FumCulT – CONGONHAs – mG . – INTImAçÃO – TOmADA DE 
PrEçOs Nº FumCulT/002/2014 .Contratação de empresa, através da 
prestação de serviços e fornecimento de materiais para a execução de 
obras de adequações nas edificações do Parque Ecológico da Cachoeira.

Única licitante participante e habilitada: silva Neto Construções ltda . 
- EPP .Abertura do envelope de Proposta: dia 08 de outubro de 2014, às 
14:00 horas, na sede da FumCulT - Congonhas – mG .Geraldo sebas-
tião de Andrade – Presidente da CPJl .07/10/2014 .

2 cm -07 616659 - 1
AVIsO PrEGÃO PrEsENCIAl

FUMEP - Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante – Sete 
lagoas/mG Processo licitatório 001/2014 – Pregão Presencial 
001/2014 Objeto: contratação de serviços de publicação de Atos 
Oficiais da FUMEP em jornal impresso com grande circulação no 
Estado de minas Gerais . Os envelopes serão recebidos até as 9 h do 
dia 20/10/2014, no setor de licitações e Compras da FumEP, à Av . 
Prefeito Alberto moura, 1 .111 - Distrito Industrial - sete lagoas/mG - 
Abertura dos Envelopes: 20/10/2014 - Hora: 09 h e 30 min, no mesmo 
endereço . retirada do edital nos endereços eletrônicos: www .etmsl .
com .br e www .setelagoas .mg .gov .br . 

3 cm -07 616425 - 1
AVIsO PrEGÃO PrEsENCIAl

FUMEP - Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante – Sete 
lagoas/mG Processo licitatório 003/2014 – Pregão Presencial 
003/2014 Objeto: aquisição de material elétrico . Os envelopes serão 
recebidos até as 9 h do dia 22/10/2014, no setor de licitações e Com-
pras da FumEP, à Av . Prefeito Alberto moura, 1 .111 - Distrito Indus-
trial - sete lagoas/mG - Abertura dos Envelopes: 22/10/2014 - Hora: 
09 h e 30 min, no mesmo endereço . retirada do edital nos endereços 
eletrônicos: www .etmsl .com .br e www .setelagoas .mg .gov .br .

2 cm -07 616426 - 1
sAAE/CAmBuÍ-mG – EXTrATO DE CONTrATO:

– T . ADITIVO AO CONTrATONº 033/2010 – modalidade Pregão Pre-
sencial nº 020/2010 – Proc . 070/2010 . Objeto: serviço de implantação 
e treinamento de solução de leituras e impressão simultânea de faturas 
via palm, suporte e manutenção do software palm . Contratante: sAAE 
– Cambuí - mG . Contratada: Inovação Computação móvel ltda . Fica 
prorrogado o prazo do presente contrato por 12 (doze) meses, o valor 
reajustado para r$ 918,41 (Novecentos e Dezoito reais e Quarenta e 
um Centavos), ref . ao INPC acumulado até junho/14 de 6,057% . As 
demais cláusulas permanecem inalteradas . Ass . do T . aditivo ao Con-
trato: 29/08/2014 . luiz Paulo Claudino – Diretor .

3 cm -07 616788 - 1
sErVIçO AuTÔNOmO DE ÁGuA E EsGOTO DE mArIANA . Pre-
gão PrG 032/2014 – Data da realização: 23/10/2014 às 09:15 h . O 
sAAE -serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de mariana 
– torna público que fará realizar licitação, na modalidade de PrEGÃO 
PrEsENCIAl, do tipo menor preço por item, destinada a AQuIsI-
çÃO DE mOVEIs PArA EsCrITOrIO PArA ATENDEr O sETOr 
ADmINIsTrATIVO E OPErACIONAl DO sAAE DE mArIANA/
MG, conforme especificado no anexo I do Edital. Edital completo no 
setor de licitações do SAAE, à Rodovia dos Inconfidentes, 1440, Vila 
do Carmo nesta cidade, no horário de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 
17:00 horas ou no site www .saaemariana .mg .gov .br . Comissão Perma-
nente de licitações . Informações: Tel (31) 3557-9300 .

3 cm -07 616434 - 1
O sErVIçO muNICIPAl DE sANEAmENTO BÁsICO DE 
uNAÍ-mG torna público para conhecimento das empresas interessa-
das, que fará realizar licitação na modalidade de PrEGÃO PrEsEN-
CIAl n .º 29/2014, com julgamento no dia 21/10/2014 às 13:00 horas . 
Objeto: Aquisição de Tubos para sistema de esgoto e para extensão de 
rede no Bairro Kamayurá em unaí-mG . Tipo: menor preço por item . 
O Edital, bem como quaisquer informações necessárias à apresentação 
das propostas, poderão ser obtidos através do telefax (38) 3676-1521, 
do site www .saaeunai .mg .gov .br ou pelo e-mail: licitacao@saaeunai .
mg . gov . br . unaí-mG, 06 de outubro de 2014 – sindicley Adriano de 
sousa – Pregoeiro .

3 cm -06 616371 - 1
 serviço Autonomo De Água E Esgoto De Boa Esperança – mG, Aviso 
Edital Pregão Presencial Nº 65/14 . O serviço Autonomo De Água E 
Esgoto do município de Boa Esperança - mG, através da Pregoeira 
Valdinéa de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial 
nº 65/14, Processo 127/14, sendo menor preço por item para forneci-
mento de óleo diesel s10, com abertura para o dia 22/10/2014 às 14:15 
horas e quinze minutos . A cópia na íntegra do Edital poderá ser retirada 
junto à Comissão de Apoio ou através da página da Internet www .saae .
boaesperanca .mg .gov .br ou pelo e-mail licitacao@saae .boaesperanca .
mg .gov .br  .Qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559 . 
Boa Esperança – mG, 07 de outubro de 2014 .

 serviço Autonomo De Água E Esgoto De Boa Esperança – mG, Aviso 
Edital Pregão Presencial Nº 66/14 . O serviço Autonomo De Água E 
Esgoto do município de Boa Esperança - mG, através da Pregoeira 
Valdinéa de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº 
66/14, Processo 129/14, sendo menor por lote, aquisição de material 
elétrico, , com abertura para o dia 23/10/2014 às 14:15 horas e quinze 
minutos . A cópia na íntegra do Edital poderá ser retirada junto à Comis-
são de Apoio ou através da página da Internet www .saae .boaespe-
ranca .mg .gov .br ou pelo e-mail licitacao@saae .boaesperanca .mg .gov .
br  .Qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559 . Boa 
Esperança – mG, 07 de outubro de 2014 .

5 cm -07 616716 - 1
TOmADA DE PrEçOs Nº: 024/2 .014 .

serviço Autônomo de Água e Esgoto da Cidade de Caeté – mG – Obje-
tivo: Contratação de empresa para a prestação de serviços de distribui-
ção de água potável, utilizando caminhão pipa . Abertura24 de Outubro 
de 2 .014, às 09:00 Horas - rua monsenhor Domingos–242–Aquisição 
do edital pelo endereço eletrônico WWW .saaecaete .com .br Informa-
ções pelo telefone 0XX-31-3651 .5100 . Caeté-mG, 08/10/2 .014 . C .P .l

2 cm -07 616744 - 1
PrEGÃO PrEsENCIAl - n .º 035/2014

Encontra-se abertona sede do sErVIçO AuTÔNOmO DE ÁGuA E 
EsGOTO DE VIçOsA-mG, o PregãoPresencial n .º 035/2014, para 
aquisição de rolamentos para serem utilizados nas manutenções de 
motores e bombas do sAAE . Abertura do certame será realizada no 
dia 21/10/2014 às 09h00min, na sala de licitações do sAAE, sito à rua 
do Pintinho, s/N, bairro Bela Vista, em Viçosa- mG . Detalhes do Pre-
gão encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, 
ou pelo telefone (31) 3892-6000, ou ainda pelo site www .saaevicosa .
com .br . Engº sanzio José Borges – Diretor Presidente . Viçosa, 08 de 
outubro de 2014 .

PrEGÃO PrEsENCIAl - n .º 036/2014
Encontra-se abertona sede do sErVIçO AuTÔNOmO DE ÁGuA E 
EsGOTO DE VIçOsA-mG, o PregãoPresencial n .º 036/2014, para 
prestação de serviços de rebobinagem em motores . Abertura do certame 
será realizada no dia 22/10/2014 às 09h00min, na sala de licitações 
do sAAE, sito à rua do Pintinho, s/N, bairro Bela Vista, em Viçosa- 
mG . Detalhes do Pregão encontram-se à disposição dos interessados, 
no endereço acima, ou pelo telefone (31) 3892-6000, ou ainda pelo site 
www .saaevicosa .com .br . Engº sanzio José Borges – Diretor Presidente . 
Viçosa, 08 de outubro de 2014 .

5 cm -07 616381 - 1


