O TEMPO Belo Horizonte
SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAPETINGA/MG
A Prefeitura Municipal de Pirapetinga,
torna público que fará realizar Pregão
Presencial para contratação de empresa
especializada para locação de palco,
sonorização, iluminação, banheiro
químico, tenda e carro de som para as
festividades do carnaval. Melhores
informações na sede da Prefeitura.
Pirapetinga, 30 de janeiro de 2014
Adriana Batista de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARGARIDA/MG
A Prefeitura Municipal de Santa
Margarida torna público nos termos da
Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei
Federal nº 8.666/93 e nos termos da
Legislação Municipal, que fará realizar
Processo de Licitação nº 024/2014/
Pregão Presencial nº 008/2014 / para o
registro de preço para contratação de
empresa especializada para eventual
fornecimento de gêneros alimentícios
da merenda escolar para o ano de 2014.
Seção dia: 13 de fevereiro de 2014 às
08hs30min. As informações poderão ser
obtidas através do endereço eletrônico:
pmsm.licitacao@yahoo.com.br.
Santa Margarida, 31 de janeiro de 2014
Tatiane de Fátima Castro Abreu
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARGARIDA/MG
O Município de Santa Margarida torna
público que realizará licitação nos termos
da Lei Federal nº 8.666/93, PL nº 023/2014/
TP nº 002/2014 para contratação de
serviços técnicos especializados de pessoa
jurídica para serviços de obras e
engenharia, com fornecimento de mão de
obra e materiais para realizar serviços de
construção de quadra poliesportiva –
QUADRA FNDE/Termo de Compromisso
PAC 205267/2013 – 61778 – PAC 2
Construção de Quadra Escolar, estando
incluídos todos os custos decorrentes da
mão-de-obra, encargos sociais, materiais
de construção, equipamentos, transportes,
fretes, taxas e impostos, não cabendo
nenhum ônus adicional para a conclusão
da obra, tudo em conformidade com as
normas estabelecidas pela ABNT, NBR,
NB e CREA. O valor estimado da obra é
de R$ 509.580,23 (Quinhentos e nove mil,
quinhentos e oitenta reais e vinte e três
centavos). A cópia do edital e os
esclarecimentos necessários serão obtidos
no Setor de Compras e Licitações da
Prefeitura Municipal de Santa Margarida,
no horário de 09hs00min às 11hs00min.
Santa Margarida, 31 de janeiro de 2014
EULER NUNES DE CARVALHO
Presidente da CPL

REVISÃO DE RESULTADO
DE RECURSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
REVISÃO DE RESULTADO
DE RECURSO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2013
PROCESSO 1321164-26/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO
DESENVOLVEDORA DE UMA SOLUÇÃO
DE MONITORAMENTO DA GESTÃO
VINCULADA ÀS REDES PRIORITÁRIAS
DE ATENÇÃO À SAÚDE E COMO
VERIFICADORA INDEPENDENTE NA
AFERIÇÃO DO DESEMPENHO E DA
QUALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS.
Devido ao Poder de Autotutela do Estado,
após análise de pedido apresentado pela
empresa Módulo Security Solutions S.A., a
Comissão Especial de Licitação, com base
na Nota Técnica 01/2014 e na Nota Jurídica
17/2014, a fim de conservar a regularidade
jurídico-formal da contratação nos padrões
legais exigidos, decidiu revisar a decisão
anteriormente proferida e, por este ato,
declara a empresa Módulo Security
Solutions S.A. habilitada para participar do
procedimento licitatório em referência.
Pelo exposto e a quem possa interessar,
abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
a interposição dos recursos que porventura
houver. Findo esse período, abre-se prazo
de igual período para o recebimento das
contrarrazões e impugnações aos recursos
interpostos. Esta comissão destaca que
os recursos eventualmente apresentados
devem versar exclusivamente sobre o tema
contemplado nesta publicação.
A partir da data de publicação deste
julgamento, será disponibilizada aos
interessados uma cópia digitalizada das
notas jurídica e técnica que balizaram esta
decisão. Os documentos estão disponíveis
no site https://www.dropbox.com/.
Usar os seguintes dados para download:
E-mail: lorena.aguiar@saude.mg.gov.br
Senha: 123456
Usuário: concorrência 03.2013
A vista ao processo deve ser
solicitada pelo e-mail
comprasestrategicas@saude.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2014.
Comissão Especial de Licitação.

ERRATA – REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014
Na Publicação de Jornal, edição de 31/01/2014 (publicação de
edital) onde se lê: 12 de fevereiro de 2014 às 10h00min, lê-se:

REVALIDAÇÃO DE LO (LICENÇA DE OPERAÇÃO) E AAF - A PIGMINAS – Fábrica de Pigmentos Minas Gerais Ltda. CNPJ 02.319.637/000170 por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que requereu através do FOBI nº 1850943/2013 – Processo
477/1998/003/2007 revalidação da LO para atividade de produção de fundidos de metais não ferrosos, inclusive ligas, sem tratamento químico (Óxido
de Zinco) e Processo 477/1998/005/2011 revalidação da AAF para reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos – borra e
cinza de zinco) localizado na Rua Floriano Pereira Neto, 180 – Matozinhos
– MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO/MG
O Município de Santo Antônio do Retiro-MG, torna público, para conhecimento dos
interessados que realizará, no dia 14/02/2014, às 11h00m, em sua sede a Rua Jacob
Fernandes, nº 83, Centro, Santo Antônio do Retiro-MG, licitação na modalidade de Pregão
Presencial 009/2014, para contratação de empresa para locação de som, palco,
iluminação, banheiros químicos, tendas e outros para realização do carnaval 2014 durante
os dias 01/03 a 04/03/2014, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao Setor de Licitação,
no referido endereço, no horário de 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Santo Antônio do
Retiro-MG, 31 de janeiro de 2014. Júlio Lopes Pereira - Pregoeiro Oficial.
Inexigibilidade de Licitação, Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. A
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Retiro-MG, na forma da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações torna público que realizará licitação para contratação de GEREMIAS
SOARES DA SILVA-ME (PROMOVE PRODUÇÕES ARTISTÍCAS) CNPJ nº 13.326.674/
0001-22, para apresentação de Shows musicais com as bandas: Pagode Samba Love,
Banda Made Pivete, Banda Tôa Tôa, Buiu e Banda, Banda Pegada Louca, Banda Dona
Help, Banda Pancadão Baiano, Banda Axé Pop para apresentação de shows na realização
do carnaval 2014 durante os dias 01/03 a 04/03/2014 na sede do município de Santo Antônio
do Retiro, 31/01/2014. Fabio Santos Souza - Secretario de Administração e Planejamento.

COMUNICADO
A exigência de pagamento antecipado de qualquer quantia
para recebimento de empréstimos financeiros, carta de crédito de consórcio e venda de veículos automotores, pode
ser indício de golpe contra o consumidor. Antes de fechar
negócio, consulte o Procon de sua cidade, o Procon Estadual de Minas Gerais (31) 3335-8552 ou a Delegacia Especializada de Ordem Econômica (31) 3330-1757 e 3330-1798.
Delegacia Especializada de Crimes Contra o Consumidor
3275-1887.
3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
SILVANA MARIA BOLIVAR MOREIRA MENICUCCI
Tabeliã e Oficiala - Belo-Horizonte – BH
EDITAL
FAZ SABER, que atendendo solicitação feita pelo BANCO BRADESCO S.A.
, com sede na Cidade de Deus, s/nº – Vila Yara - Osasco - SP, CNPJ/MF
nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de Credora Fiduciária, nos termos do
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto
de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, garantido por alienação fiduciária do imóvel denominado RUA ALUISIO LOBAO VERAS Nº 237,
APARTAMENTO 302 BLOCO 2 SERRANO- BELO HORIZONTE- MG, nesta
Capital, matriculado sob nº 78048, deste Cartório de Registro de Imóveis, fica
INTIMADO o devedor Fiduciante LUIZ CARLOS SANTIAGO , brasileiro, empresário, C.I/R.G n°4342426 SSP/MG e CPF nº 485725356-91, residente e
domiciliado na RUA HELIOTROPIO, Nº74, CASA, BAIRRO SANTO ANDRE,
CEP: 31230-150 – BELO HORIZONTE- MG, a comparecer a este Serviço
Registral, situado à RUA SÃO PAULO, 684 LOJA 08 – Centro, nesta Capital,
com o fim de efetuar o pagamento das parcelas em atraso do contrato de
financiamento, bem como todas as demais prestações e despesas devidas
até a data do efetivo pagamento. Tendo em vista que os mesmos encontram-se em lugar incerto e não sabido, é realizada a publicação do presente Edital, onde os devedores fiduciantes serão considerados INTIMADOS e terá o
prazo de 15 (quinze) dias para satisfazer seus débitos, sob as penas da lei.
BELO HORIZONTE-MG, 29 de Janeiro de 2014.

13 de fevereiro de 2014 às 10h00min. Demais dados permanecem inalterados.
Climax Santos de Oliveira - Pregoeiro
Divisópolis – Minas Gerais, em 03 de fevereiro de 2014.
CISVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO
VALE DO ITAPECERICA Aviso de Licitação – Pregão Presencial
nº 003/2014 - P.A.L. nº 003/2014 - O CISVI Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Região do Vale do Itapecerica – MG - através da Comissão de Pregão, legalmente constituída, pelo Decreto nº 002/2013 de
11-11-2013, torna público estar realizando licitação sob a modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para a contratação de empresa
para a realização de prestação de serviços de consultas médicas em:
neurologia adulto, oftalmologia, ultrassom endovaginal, ultrassom mamário, ultrassom abdominal, Ultrassom Obtétrico, Ultrassom Venoso,
exames de endoscopia, para os pacientes do SUS dos Municípios consorciados (Carmo do Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, Divinópolis,
Itapecerica, Pedra do Indaiá, Perdigão, São Gonçalo do Pará e São
Sebastião do Oeste), nas dependências do Contratado, no Município
de Divinópolis/MG, conforme especificações que se seguem no edital,
no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014 às 13:00 horas (treze), na
sala de reuniões do CISVI (Rua José Gabriel Medef, 230, bairro Padre
Libério, na cidade de Divinópolis/MG). O edital está à disposição dos
interessados no site do CISVI – www.cisvi.com.br - Não enviamos edital
via fax, correio, e-mail e outros. Informações complementares poderão
ser obtidas através do fone fax. (037) 3214-1770. Divinópolis, 31 de
janeiro de 2014 – Pregoeiro.
COMARCA DE VESPASIANO / MG – 2ª VARA CÍVEL – EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE
CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS COMÉRCIO E
INDÚSTRIA REFIATE LTDA e TOPFILME INDÚSTRIA DE MATERIAIS
PLÁSTICOS LTDA. Processo n.º 0290.12.000749-4. O Dr. Geraldo Rogério de Souza,
MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vespasiano, em exercício de seu cargo,
na forma da lei, etc., FAZ saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que ficam CONVOCADOS os CREDORES DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
REFIATE LTDA, CNPJ n.º 17.352.113/0003-10 e TOPFILME INDÚSTRIA DE
MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA, CNPJ n.º 08.781.398/0001-52, QUE ESTIVERAM
PRESENTES E ASSINARAM A LISTA DE PRESENÇA DISPONIBILIZADA NA AGC
OCORRIDA EM 15/03/2013; para comparecerem e se reunirem em ASSEMBLÉIA
presidida pelo Administrador Judicial Dr. Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes –
OAB/MG 80.990, com endereço profissional à Rua São Paulo, nº 824, conj. 804, Belo
Horizonte/MG, Fone (31)2552-5692, a ser REALIZADA no Salão do Júri desta Comarca
- situado na Av. Prefeito Sebastião Fernandes, n.º 517, Centro - no dia 19 de fevereiro de
2014, às 09:00 horas, para continuação da Assembléia Geral de Credores instalada e
suspensa em 15/03/2013. A Assembléia ora convocada terá como ordem aprovação,
rejeição ou modificação do Aditivo do Plano de Recuperação de fls. 3443/3490 dos
presentes autos, conforme disposto no art. 36, inc. I, II e III. Cópias do Plano de
Recuperação Judicial poderão ser obtidas diretamente com as sociedades recuperandas
ou, ainda, nesta Secretaria do Juízo, no horário de expediente forense, de 12:00 às
18:00h. Ficam dispensados de apresentar novos instrumentos de mandato, salvo no caso
de constituição de novo procurador pela credora. Neste caso, os mandatários deverão
apresentar procuração com poderes específicos para participação e exercício do direito
de voto em Assembléia Geral de Credores ou indicar as fls. dos autos do processo em
que se encontra o respectivo instrumento, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da
realização da Assembléia, conforme disposto no art. 37, § 4º. Somente poderão integrar
a segunda parte da Assembléia os credores que assinaram a lista de presença
disponibilizada em 15/03/2013. Ficam advertidos, ainda, que os credores que se
ausentarem na segunda parte da Assembléia terão abstenção de voto; tudo conforme
deliberado na Ata da AGC de fls. 3208/3211. E para que chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente. Vespasiano, 28 de janeiro de 2014. Eu, (a), Paulo Henrique Silvério,
Escrivão Judicial, o digitei e assinei por ordem do MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível. (a),
Dr. Geraldo Rogério de Souza, Juiz de Direito. OAB/MG nº 23.405. OAB/MG nº 99.003.
OAB/MG nº 131.576.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº DVLI.1020140016
Objeto: elaboração de Estudos e Projetos Técnicos de Engenharia
para Implantação, Ampliação e Melhorias de Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) e de Sistemas de Esgotamento Sanitário
(SESs), e demais serviços previstos nas planilhas de orçamento, de
municípios pertencentes à COPANOR, situados nas bacias dos rios
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Jucuruçu, Buranhém e Itanhém,
no estado de Minas Gerais – Lotes 1, 2 e 3, constante do Anexo C
do Termo de Referência. Dia: 28/3/2014 às 08:30 horas - Local: Rua
Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do
dia 4/2/2014.
A DIRETORIA
IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE INTIMAÇÃO - AP: 92/2014
FLAVIO DUARTE CERULI, leiloeiro oficial estabelecido a Av. Francisco de Paula
Ferreira, 959, Res. Gramado, Patos de Minas/MG, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo LA INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
MOBILIARIO LTDA, Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 24/68, RD
08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e locais acima referidos, os imóveis adiante descritos onde estão nominados os seus respectivos proprietários, para pagamento
da dívida hipotecária em favor da EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. A
venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios,
será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no
prazo impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso
utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de
habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar
a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. Os
lances mínimos para venda serão no valor do crédito hipotecário e acessórios, ou
avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeito, porém, a atualização até 24 horas antes da realização da praça. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, as despesas de execução, registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante. É
vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, no presente leilão,
como Arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os devedores
ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (31) 2513.1500/2513.1511.
PRAÇA: DIVINÓPOLIS/MG, DATA: 18/02/2014; HORÁRIO: 09:00h
LOCAL: EM FRENTE A AGENCIA DA CAIXA, SITO A:AVENIDA PRIMEIRO DE
JUNHO Nº 325 - CENTRO-DIVINÓPOLIS/MG
1. Contrato: 8.0113.0002909-7 - SED: 3133 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: LA.
MUTUÁRIO(A): DENISIA APARECIDA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ENFERMEIRA, CPF: 718.437.876-87 e cônjuge se casado(a) estiver. Endereço do
Imóvel: RUA : LAVINIA FONSECA Nº1.220- BAIRRO DONA ROSA - DIVINOPÓLIS/MG.Composição: Conforme descrito e caracterizado na matricula. Lance Mínimo Previsto: R$ 28.413,75.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº DVLI.1020140012
Objeto: credenciamento, de Instituições Esportivas interessadas em
veiculação de propaganda da COPASA em espaços publicitários pertencentes a usuários que realizem eventos de natureza esportiva, conforme critérios e procedimentos estabelecidos na NP 2011-001/0 da
Empresa. Dia: 10/3/2014 ás 09:15 horas - Local: Rua Carangola, 606
- Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações
e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através
de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 1/2/2014.
A DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº CO.002/2014
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente
de Licitação, às 13h.30min. do dia 13/03/2014, no 7º andar do Prédio Minas,
situado na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito
Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade Concorrência
nº CO.002/2014, destinada à Execução do Sistema Viário do Entorno dos
Terminais Metropolitanos de Integração de Transportes – BRT’s – São Gabriel, no
Município de Belo Horizonte; São Benedito, no Município de Santa Luzia e Morro
Alto, no Município de Vespasiano, no Estado de Minas Gerais. Os projetos, a
planilha de quantitativos e preço unitários e demais anexos poderão ser
adquiridos ao preço de R$30,00, a partir do dia 05/02/2014 até o dia 06/03/2014,
mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado pelo e-mail
licitacao@deop.mg.gov.br. O Edital estará à disposição dos interessados no site
www.deop.mg.gov.br. Os envelopes contendo as Propostas e a Documentação
deverão ser protocolados nos horários de 9h. às 11h., e de 13h. às 16h. do dia
12/03/2014, na Gerência de Licitação do DEOP-MG, no endereço supra.
CPL/DEOP-MG.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº CO.001/2014
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente
de Licitação, às 9h. do dia 13/03/2014, no 7º andar do Prédio Minas, situado na
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade Concorrência nº
CO.001/2014, destinada à Execução do Sistema Viário do Entorno dos Terminais
Metropolitanos de Integração de Transportes – BRT’s, nos municípios de Ibirité e
Sarzedo, no Estado de Minas Gerais. Os projetos, a planilha de quantitativos e
preço unitários e demais anexos poderão ser adquiridos ao preço de R$30,00, a
partir do dia 05/02/2014 até o dia 06/03/2014, mediante pagamento de DAE que
poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@deop.mg.gov.br. O Edital estará à
disposição dos interessados no site www.deop.mg.gov.br. Os envelopes
contendo as Propostas e a Documentação deverão ser protocolados nos horários
de 9h. às 11h., e de 13h. às 16h. do dia 12/03/2014, na Gerência de Licitação do
DEOP-MG, no endereço supra. CPL/DEOP-MG.

O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público Pregão Presencial nº. 017/2014 – Locação de barracas para atender a demanda de eventos do município de Ouro Preto.
Início da sessão será no dia 14/02/2014 às 09:00 horas. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link licitações. Informações: (31) 3559-3301. Elis Regina Silva Profeta –
Pregoeira.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público Pregão Presencial nº. 019/2014 –
contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições à Polícia Militar
durante o período do Carnaval 2014. Início da sessão será no dia 14/02/2014 às 11:00
horas. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link licitações. Informações: (31) 35593301. Luciene F. Souza – Pregoeira.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público o resultado de habilitação e proposta
de preços do PP nº. 124/2013, objeto: execução de serviços de manutenção em estradas vicinais do Município de Ouro Preto. Após análise a pregoeira julga habilitada
e vencedora do certame a empresa: OLM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA que ofertou
para o valor global de R$ 347.480,00. O MUNICÍPIO DE OURO PRETO adjudica e
homologa o presente objeto. Elis Regina S. Profeta – Pregoeira.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público o resultado de habilitação e proposta
de preços do SRP nº. 004/2014 - Aquisição de copos descartáveis de água e café
para as secretarias da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Após análise o pregoeiro
julga habilitada e vencedora do certame a empresa: SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES
LTDA EPP que ofertou para o valor global de R$ 5.358,00. O MUNICÍPIO DE OURO
PRETO adjudica e homologa o presente objeto. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público a reabertura do Pregão Presencial
SRP nº. 144/2013 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de iluminação cênica para atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto,
na sede e distritos. Início da sessão será no dia 17/02/2014 às 14:00 horas. Edital
no site www.ouropreto.mg.gov.br, link licitações. Informações: (31) 3559-3301. Fábio
Rodrigues Braga – Pregoeiro.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público que fará realizar a licitação do Pregão Presencial nº. 018/2014 - contratação de empresa especializada para serviços de
hospedagem para atender a Policia Militar de Minas Gerais, durante o carnaval 2014.
Abertura da sessão às 14:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2014. Edital no site
www.ouropreto.mg.gov.br. Maiores informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues
Braga – Pregoeiro.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público o RESULTADO de habilitação e proposta de preços do PP nº. 157/2013 – Fornecimento de gêneros alimentícios do tipo
hortifruti para atender a Casa Lar. Após análise a pregoeira julga habilitada e vencedora do certame a empresa NASCIMENTO E FERREIRA COMÉRCIO LTDA que ofertou
para o Lote Único, o valor global de R$26.508,88. O MUNICÍPIO DE OURO PRETO
adjudica e homologa o presente objeto. Luciene Ferreira de Souza – Pregoeira.
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 116/2013, que tem por objeto a aquisição de material
didático para atender as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria Municipal de Educação, junto à fornecedora: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, CNPJ
nº 71.251.029/0001-94, Valor registrado de R$ 53.519,00, para o lote 04, vigência
16/01/2014 a 16/01/2015. Superintendência de Compras e Licitações.

