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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TIMÓTEo -aviso de republica-
ção De Edital - o Município de Timóteo torna pública a republicação 
do edital do pregão presencial nº . 057/2012, Processo administrativo nº . 
301/2012, cujo objeto é a contratação de Instituição Financeira Bancá-
ria, para prestação de serviços de centralização e processamento de cré-
ditos da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e 
pensionistas, inclusive aqueles que vierem a ser admitidos futuramente 
e efetuar os depósitos ou transferências bancárias para a conta indi-
cada para cada servidor constante a folhade pagamento, da Prefeitura 
Municipal de Timóteo . os envelopes contendo a proposta comercial 
e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de 
processamento do Pregão, na sala de reuniões e licitações do Paço 
Municipal, localizada à Av. Acesita, n.º 3.230, Bairro São José, Timó-
teo/MG, iniciando-se às 15:00 horas, do dia 21 de setembro de 2012. 
O presente Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
no Departamento de Compras e licitações da Prefeitura Municipal de 
Timóteo, no endereço supracitado . Melhores informações pelos tele-
fones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-4701 e pelo endereço eletrônico: 
comprastimoteo@gmail .com . Timóteo, 05 de setembro de 2012 . José 
Pereira – Pregoeiro .

5 cm -06 338047 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TocoS do MoJI – MG– Extrato 
do Contrato nº 0111/2012 . Contratante: Prefeitura Municipal de Tocos 
do Moji . Contratada: Maria Ilza Caponi Moreira . objeto: aquisição de 
materiais gráficos. Valor: R$ 10.679,40 (Dez mil e seiscentos e setenta 
e nove reais e quarenta centavos) . Vigência: 16/08/2012 a 31/12/2012 . 
signatários: antônio rosário Pereira – Prefeito Municipal (Contra-
tante) e Maria Ilza Caponi Moreira – Proprietária (Contratado) . Extrato 
do Contrato nº 0112/2012 . Contratante: Prefeitura Municipal de Tocos 
do Moji. Contratada: Gráfica Digital Express Ltda. Objeto: Aquisição 
de materiais gráficos. Valor: R$ 6.550,00 (Seis mil e quinhentos e cin-
quenta reais) . Vigência: 16/08/2012 a 31/12/2012 . signatários: antônio 
rosário Pereira – Prefeito Municipal (Contratante) e Eduardo das neves 
Magalhães Fernandes – Proprietário (Contratado) . Extrato do Contrato 
nº 0113/2012 . Contratante: Prefeitura Municipal de Tocos do Moji . 
Contratada: Donatto Marques Pereira Bueno 09365078610 . objeto: 
Prestação de serviços de sonorização e iluminação de evento . Valor: 
r$ 13 .300,00 (Treze mil e trezentos reais) . Vigência: 24/08/2012 a 
30/09/2012 . signatários: antônio rosário Pereira – Prefeito Municipal 
(Contratante) e Donatto Marques Pereira Bueno – Proprietário (Contra-
tado) . Extrato do Contrato nº 0114/2012 . Contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Tocos do Moji . Contratada: Ciaserv Prestadora de serviços 
em Terceirização ltda . objeto: Prestação de serviços de segurança em 
evento . Valor: r$ 3 .400,00 (Três mil e quatrocentos reais) . Vigência: 
30/08/2012 a 30/09/2012 . signatários: antônio rosário Pereira – Pre-
feito Municipal (Contratante) e Donatto Marques Pereira Bueno – Pro-
prietário (Contratado) . Extrato do segundo Termo de Prorrogação ao 
Contrato nº 0111/2010 . Contratante: Prefeitura Municipal de Tocos do 
Moji . Contratada: união assessoria, Consultoria, Treinamento e Infor-
mática . objeto: locação ou licenciamento de uso de software . Valor: 
r$ 9 .896,78 (Nove mil e oitocentos e noventa e seis reais e setenta e 
oito centavos) . Vigência: 02/09/2012 a 01/09/2013 . signatários: antô-
nio rosário Pereira – Prefeito Municipal (Contratante) e rubier Coim-
bra de sousa – sócio (Contratado) . Extrato do Primeiro Termo aditivo 
a Nota de Empenho Eo 01301/2012 . Contratante: Prefeitura Municipal 
de Tocos do Moji . Contratada: Benedito Marinelle-ME . objeto: aqui-
sição de camisetas para fanfarra . Valor: r$ 167,00 (Cento e sessenta e 
sete reais) . Vigência: 31/08/2012 a 31/12/2012 . signatários: antônio 
rosário Pereira – Prefeito Municipal (Contratante) e Benedito Mari-
nelle – Proprietário (Contratado) .

9 cm -06 337991 - 1
aVIso DE CaNCElaMENTo DE lICITaçÃo a Prefeitura M . Tur-
malina torna público o cancelamento da licitação - modalidade Pre-
gão Presencial nº 032/2012, objetivando a Contratação de empresa 
para aquisição de um caminhão para o atendimento às necessidades 
da secretaria Municipal de Viação e Transportes do município de Tur-
malina/MG, cujaentrega dos envelopes de habilitação e proposta seria 
às 09 horas do dia 11 de setembro de 2012, na sede desta Prefeitura, à 
av . lauro Machado, n° 230 . Turmalina/MG, 06 de setembro de 2012 . 
Fabiana P . Barroso . Pregoeira .

2 cm -06 337941 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubERlÂNdIA -aVIso DE 
lICITaçÃo ToMaDa DE PrEços Nº 768/2012 TIPo “MENor 
PrEço GloBal” – sECrETarIa MuNICIPal DE oBras E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
- através da DIrETorIa DE CoMPras – Farão realizar licitação 
supramencionada - objeto: seleção e Contratação de empresa de enge-
nharia para execução de obras e serviços de pavimentação da rodovia 
de acesso ao Distrito de Miraporanga, com fornecimento de material 
e mão-de-obra - uberlândia - MG . a visita ao local das obras aconte-
cerá, exclusiva e impreterivelmente, no dia 24/09/2012, às 14:00 horas, 
horário limite em que o representante da licitante deverá se apresentar 
na secretaria Municipal de obras – Centro administrativo Municipal, 
av . anselmo alves dos santos, 600, Bloco I, 1º pavimento, onde será 
fornecido o atestado de visita . a garantia de manutenção da Proposta 
no valor de r$14 .000,00 deverá ser depositada até o dia 25/09/2012, na 
Tesouraria da secretaria Municipal de Finanças-PMu . o Edital encon-
tra-se a disposição na Diretoria de Compras, na av . anselmo alves dos 
santos, nº 600, prédio II, 2º pavimento, fone 0xx 34-3239-2488, das 
12:00 às 17:00 horas. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para 
abertura no dia 02/10/2012 às 13:00 horas na Diretoria de Compras. 
uberlândia, 06 de setembro de 2012 . Carlos alBErTo rIBEIro 
DE sÁ secretário Municipal de obras .
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA AVISO DE LICITA-
çÃo PrEGÃo ElETrôNICo Nº 776/2012 TIPo “MENor PrEço” 
– ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE UBERLÂNDIA, através da DIRETORIA DE COMPRAS 
- Farão realizar licitação supramencionada - objeto: seleção e contra-
tação de empresa fornecedora de plano de serviços de Assistência à 
saúde aos servidores ativos e inativos, aos pensionistas, aos empre-
gados públicos e extensiva aos seus dependentes, incluindo cônjuges/
companheiros, todos na modalidade plano individual, de acordo com a 
opção dos titulares, e a seus agregados na modalidade plano por faixa 
etária (estes por adesão, sem participação financeira do Município/
Câmara Municipal de uberlândia) . o Credenciamento para este Pre-
gão deverá ser efetuado até às 09:00 horas do dia 20/09/2012, exclu-
sivamente 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 as 12:00 horas do dia 20/09/2012, inicio dos lances na Internet 
será das 15:00 até às 16:00 horas do dia 20/09/2012, no mesmo ende-
reço WEB . uberlândia, 06 de setembro de 2012 . MarlY VIEIra Da 
sIlVa MElaZo secretária Municipal de administração

10 cm -06 337924 - 1

- MuNIcIPIo dE VAZANTE: Convocação: Em função da desistên-
cia da primeira colocada no Pregão nº 55/2012 a Pregoeira convoca a 
empresa alVEs E BorGEs ClINICa MEDICa lTDa-ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15 .710 .070/0001-00 2ª colocada no referido processo 
p/ Contratação de serviços odontológicos, para atendimento na Policlí-
nica Municipal e conforme a demanda nas unidades de saúde que inte-
gram a rede municipal de atenção básica –Vazante, 05/09/2012- Nilda 
Maria de oliveira e silva-Pregoeira .
MuNICÍPIo DE VaZaNTE: EXTraTos DE CoNTraTos - Nº . 
Do CoNTraTo/ CoNTraTaDo/ oBJETo/ ProCEsso/ MoDa-
lIDaDE/ Valor/ PraZo DE VIGÊNCIa: - Contratos decorrentes 
do Processo 117/2012 – Pregão Presencial 49/2012, com vigência de 
19/07/2012 a 31/12/2012, que tem como objeto o fornecimento de mate-
riais de informática, produtos para esterilização, cadeiras de rodas, um 
veículo zero km, móveis de escritório, baldes, equipamentos e mate-
riais médico-hospitalar, balanças, retroprojetor, tela de projeção, ele-
trodomésticos, equipamentos odontológicos e outros - 249/2012: VPa 
Informática ltda . Valor: r$35 .000,00 . - 250/2012: arcepatos Distribui-
dora ltda . Valor: r$9 .646,00 . - 251/2012: Copave-Comercial Patense 
de Veículos s/a . Valor: r$32 .900,00 . - 252/2012: Prisma Infomóveis 
e Equipamentos ltda . Valor: r$25 .100,00 . - 253/2012: Comercial 
soares e Mota ltda . Valor: r$42 .746,32 . - 254/2012: Encadernadora 
e Papelaria Criativa ltda . Valor: r$5 .233,85 . - 255/2012: Comercial 
Granada Materiais de Escritório ltda . Valor: r$4 .202,24 . - 256/2012: 
Top Distribuidora e logística ltda . Valor: r$14 .800,00 . - 257/2012: 
Betaniamed Comercial ltda . Valor: r$21 .890,00 . - 258/2012: Copave 
– Comercial Patense de Veículos . objeto: Fornecimento de dois veí-
culos zero km . Contrato decorrente do Processo 120/12 – Pregão Pre-
sencial 51/12 . Valor: r$171 .400,00 . Vigência 19/07/12 a 31/12/12; - 
Contratos decorrentes do Processo 119/2012 - Pregão 50/2012 , com 

vigência de 20/07/2012 a 31/12/2012, que tem como objeto o forne-
cimento de avental e lençol descartável, apresentador de slides, oxí-
metro de pulso, bagageiro de teto, bicicleta, som automotivo, camise-
tas, maiôs, sungas, piscina de bolinhas, jogos de memória, ventilador 
de teto, ar condicionado, impressora e papel para impressora Plotter 
Hp -T610, persianas, produtos para premiação da 4ª Campanha de 
Valorização e respeito ao Idoso, locação de mesas, cadeiras, enfei-
tes e outros: - 259/2012: Comercial Granada Materiais de Escritório 
ltda . Valor: r$41 .247,60 . - 260/2012: Patense Confecções Indústria e 
Comércio ltda - ME . Valor: r$9 .390,00 . - 261/2012: Comercial soares 
e Mota ltda . Valor: r$66 .000,00 . - 262/2012: Encadernadora e Pape-
laria Criativa ltda . Valor: r$8 .285,31 . - 263/2012: Floricultura rústica 
ltda . Valor: r$2 .565,00 . - 264/2012: Vidraçaria Vidrollelo ltda . Valor: 
r$11 .500,00 . - Contratos decorrentes do Processo 122/2012 – Pregão 
52/2012, que tem como objeto o fornecimento de 5 .000 sacas de adubo 
e 1 .000 sacas de milho, com vigência de 27/07/2012 a 31/12/2012: - 
265/2012: Biogreen Comércio de Produtos agrícolas ltda-EPP . Valor: 
r$490 .000,00 . - 266/2012: Di salvo Comércio de sementes ltda . Valor: 
r$90 .000,00 . -267/2012: Francinete Gonçalves rosa-ME . objeto: 
Prestação de serviços de Transporte Escolar Municipal . Contrato decor-
rente do Processo 126/2012 – Pregão 53/2012 . Valor: r$10 .286,00 . 
Vigência 01/08/2012 a 31/12/2012 . - Contratos decorrentes do Pro-
cesso 128/2012 – Pregão 54/2012, que tem como objeto a contratação 
de serviços médicos nas especialidades clínica médica/geral e otorri-
nolaringologista, para atendimento nas unidades de saúde e Hospital, 
na forma de plantões 12 e 24 horas; e serviços profissionais para emis-
são de laudos de mamografia, na Clínica de Especialidades Médicas, 
com vigência de 02/08/2012 a 31/12/2012: - 268/2012: Thiago Henri-
que Vieira leão . Valor: r$182 .500,00 . - 269/2012: Medclinic Clinica 
Medica ltda . Valor: r$105 .000,00 . - 270/2012: Consultório Médico 
de Imagens Coelho Guimarães ltda . Valor: r$12 .500,00 . -271/2012: 
Joaquim silveira . objeto: locação de imóvel residencial para atender 
as necessidades de uma família de baixa renda e situação de risco no 
distrito de Claro de Minas . Contrato decorrente do Processo 131/2012 
– Dispensa 38/2012 . Valor: r$150,00/mês . Vigência 01/08/2012 a 
31/09/2012 . -272/2012: Elétrica Poligonal ltda . objeto: Contratação 
de empresa para execução dos serviços de instalação de um vão de rede 
secundária de baixa tensão, com implantação de um poste concreto . 
Contrato decorrente do Processo 130/2012 – Dispensa 37/2012 . Valor: 
r$5 .700,00 . Vigência 02/08/2012 a 02/01/2013 . -273/2012: MaN latin 
america Indústria e Comércio de Veículos ltda . objeto: aquisição de 
veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica das 
redes públicos de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios . 
Contrato decorrente do Processo 133/2012 – Pregão 56/2012 . Valor: 
r$1 .074 .400,00 . Vigência 21/08/2012 a 21/08/2013 . -274/2012: Fer-
robraz Industrial ltda . objeto: aquisição de mobiliário escolar da 
educação básica . Contrato decorrente do Processo 134/2012 – Pregão 
57/2012 . Valor: r$170 .074,15 . Vigência 21/08/2012 a 21/08/2013 . 
-275/2012: lM Indústria e Comércio de Montagem Industrial ltda - 
ME . objeto: Contratação de empresa especializada em Estruturas Metá-
licas para construção da passagem sobre o córrego Carranca e Vazan-
tina . Contrato decorrente do Processo 129/2012 – Convite 20/2012 . 
Valor: r$33 .560,00 . Vigência 14/08/2012 a 31/12/2012 . -276/2012: 
H .s Comércio de Equipamentos ltda . objeto: aquisição de aparelhos 
de ar condicionado para as escolas da rede Municipal . Contrato decor-
rente do Processo 138/2012 – Pregão 59/2012 . Valor: r$19 .068,00 . 
Vigência 24/08/2012 a 24/08/2013 . -277/2012: Petrobras Distribuidora 
s .a . objeto: Fornecimento do combustível Diesel s50, em atendimento 
ao programa de controle de poluição do ar por veículos automotores - 
ProCoNVE . Contrato decorrente do Processo 141/2012 – Dispensa 
42/2012 . Valor: r$63 .060,00 . Vigência 23/08/2012 a 31/12/2012 . 
- Contratos decorrentes do Processo 142/2012 – Dispensa 43/2012, 
que tem como objeto a retirada e troca da bomba do poço artesiano 
da comunidade de Pastos, com vigência de 23/08/2012 a 31/12/2012: 
- 278/2012: Elétrica Batista Pato ltda - ME . Valor: r$1 .450,00 . - 
279/2012: Hidropoços ltda . Valor: r$1 .487,00 . -280/2012: Matos e 
ribero . objeto: Contratação de empresa para limpeza de tanque TQ 
10 CTH para armazenamento de diesel s50 . Contrato decorrente do 
Processo 145/2012 – Dispensa 44/2012 . Valor: r$5 .142,00 . Vigência 
24/08/2012 a 31/10/2012. -281/2012: Associação de Apoio à Agricul-
tura Familiar de Vazante . objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar . Contrato decorrente do 
Processo 136/2012 – Dispensa 39/2012 . Valor: r$17 .181,00 . Vigên-
cia 28/08/2012 a 31/12/2012 . -282/2012: Helaine alves Costa Carneiro 
de lima-ME . objeto: Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C, para 
cumprimento do Projeto leite é vida . Contrato decorrente do Processo 
135/2012 – Pregão 58/2012 . Valor: r$225 .700,00 . Vigência 28/08/2012 
a 31/12/2012 . -283/2012: Eletro são Gabriel ltda-EPP . objeto: Contra-
tação de empresa para realização de serviços elétricos e remoção de 
rede . Contrato decorrente do Processo 143/2012 – Convite 21/2012 . 
Valor: r$148 .923,32 . Vigência 28/08/2012 a 28/12/2012 .-284/2012: 
alves e Borges Clínica Médica ltda-ME . objeto: Contratação de servi-
ços odontológicos para atendimento na Policlinica Municipal . Contrato 
decorrente do Processo 132/2012 – Pregão 55/2012 . Valor: r$4 .270,00 . 
Vigência 31/08/2012 a 31/12/2012 .-285/2012: rP odontopatos servi-
ços ltda . objeto: aquisição de peças diversas para reposição e manu-
tenção dos consultórios odontológicos dos PsF’s . Contrato decorrente 
do Processo 144/2012 – Convite 22/2012 . Valor: r$14 .089,00 . Vigên-
cia 31/08/2012 a 31/12/2012 . Vazante-MG, 03/08/2012 - Gabriel afra-
nio rosa de Faria Barra - Vice Prefeito em Exercício  .

26 cm -06 337959 - 1

o Prefeito do Município de Araçuai/MG, no uso de suas atribui-
ções, HOMOLOGA o resultado final do Concurso Público - Edital nº 
001/2011, publicado no site www .seapconcursos .com .br, através do 
Decreto nº 119/2012, para que produza os seus efeitos legais .

1 cm -06 338093 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAcARAMbI . aDIaMENTo 
DE lICITaçÃo . a Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG, torna 
público, que adiou a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
078/2012, Processo nº 183/2012, na modalidade Pregão Presencial 
no sistema registro de Preços para aquisição de Material Esportivo 
(Convênio 113/2012), que deverão ser entregues na sede do municí-
pio, devido a grande quantidade de processos correndo no setor onde 
esta será realizada, informa que a nova data do referido Pregão será no 
dia 18/09/2012 as 10:00h onde será realizada a abertura dos envelopes 
de documentação e proposta . Itacarambi, 04/09/2012 . Daniella Pinto 
Mota – Pregoeira .
aVIso DE lICITaçÃo .Pregão Presencial nº 080/12 . Processo nº 
188/12 . a Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial no sistema de 
registro de Preços para aquisição de Material para execução do Pro-
jeto Fortalecimento da Vigilância em saúde – Termo de Compromisso 
365/201 – resolução sEs 3260/2012, com entrega dos envelopes de 
habilitação e proposta até as 15:00 horas do dia 19/09/2012, e proceder-
se-á a sua abertura mesmo dia, e demais normas regulamentares aplicá-
veis à espécie e Lei Complementar 123/2006. Aos interessados, demais 
informações bem como edital completo estará à disposição na Prefei-
tura Municipal de Itacarambi, situada à Praça Adolfo de Oliveira, s/n, 
Centro, ou através do telefone nº (38) 3613-2063, em horário comer-
cial . Itacarambi, 05/09/2012 .
Daniella Pinto Mota - Pregoeira

6 cm -06 337845 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAobIM/MG . aVIso DE lICI-
TaçÃo . PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 023/2012 . o Município de Ita-
obim torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial - Tipo: Menor Preço global destinado a aquisição de camisetas 
tipo abadás e fotolito para 12ª Festa da Manga de Itaobim . a abertura 
dos envelopes dar-se-á no dia: 21/09/2012 às 09:00h. A cópia do Edital 
nº . 041/2012, Pal Nº . 071/2012, Pregão Presencial Nº . 023/2012, bem 
como esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no Departa-
mento 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 .

3 cm -05 337522 - 1

Pref . Municipal de bom despacho-Edital de leilão-Torna público 
que levará a leilão em 26/09/2012, 13:00 horas, no salão do ozanan, 
rua Picão Camacho, 500, Bairro ozanan, Bom Despacho/MG, seus 
bens inservíveis: Veículos . Fone: 037-3242-2001 .

1 cm -05 337390 - 1

CÂMARA MUNICPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - EXTRATO DE 
lICITaçÃo: o pregoeiro, na forma da lei 10 .520/2002, informa que 
fará realizar pregão nº 04/2012, para aquisição de salgados e lanches 
para câmara, no dia 19.09.2012, às 09:00 horas, cujo edital poderá ser 
retirado na sede da Câmara, à praça Dr. Samuel Barreto, s/n, centro, 
Coração de Jesus/MG, no horário de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª. a 6ª. 
feira, por qualquer interessado, mediante requerimento escrito ou por 
e-mail camaracj@bol .com .br, Câmara de Coração de Jesus/MG, em 6 
de setembro de 2012 . (ass .) Élson Jerônimo ramos - Pregoeiro .

2 cm -06 337922 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FRANcISco duMoNT/
MGPrefeitura M . de Francisco Dumont/MG torna público a todos que 
se interessarem que fará realizar Proc . licitatório no . 073/2012, Pregão 
Presencial no . 045/2012, menor preço por item, objeto: aquisição de 
eletrodomésticos, móveis, eletro-portáteis, eletrônicos, para atender as 
necessidades Secretarias Municipais no dia 24/09/2012, às 09h00min 
h . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura de 
Francisco Dumont, à Pç da Matriz, 285 – Centro. Wanilson Dias da 
Cruz – Pregoeiro Oficial

2 cm -06 337970 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RESPlENdoR/MG . Processo 
licitatório 030/2012, Pregão Presencial 014/2012, Menor Preço por 
lote . o Município de resplendor torna público a abertura de licita-
ção cujo objeto é a aquisição de móveis e equipamentos para uni-
dade de saúde do Povoado krenak . Entrega dos envelopes até o dia 
20/09/2012 às 14h00min. Abertura dos envelopes 20/09/2012 a partir 
das 14h00min . o Edital poderá ser consultado e as informações pode-
rão ser obtidas a partir desta data de 10h00 às 16h00, na sede da Pre-
feitura à Praça Pedro Nolasco, 020, Centro, Resplendor/MG, ou no 
telefone (33) 3263-2003 e/ou fax (33) 3263-1856 . resplendor/MG, 
06/09/2012 – Christian Borba Polito – Presidente CPl .

3 cm -06 338129 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JEQuITIbá– Processo licitató-
rio nº 021/2012 – Inexigibilidade Nº: 003/2012 – a Prefeitura torna 
público a contratação das bandas regionais (seu ribeiro/Vilmar e Trio 
lapinhô/Forró Clandestino/Di souza e Moisés/samba de Comadre/
Tambores do Matição/adriano César) para realização do Festival do 
Folclore/2012, em praça pública - nos dias 14/15/16 de set ./2012 atra-
vés de seu empresário exclusivo Carlos Henr . Costa loc . soM – ME, 
no valor de r$ 41 .400,00 Dot . orç .: 020501133920018203833903900-
Ficha 173 – lei Federal 8 .666/93 – CPl – Helenice J . Machado .

2 cm -06 337946 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAIANA/MG- a Pref . Munic . 
de Caiana/MG, torna público nos termos das leis Federais 8 .666/93 
e 10 .520/02, 123/06 e posteriores alterações, por intermédio de seu 
pregoeiro, vem reratificar o Processo nº. 070/2012 - Pregão Pres nº. 
016/2012, reratificação do edital e seus anexos, bem como alterar aber-
tura para o dia 21/09/2012 às 13h00 horas, que visa: contratação de 
empresa especializada na área de informatização para a concessão 
de licença de uso de softwares de gestão administrativa municipal . o 
edital completo e maiores informações poderão ser obtidas, na rua 
Miguel Toledo, 106 - Centro - CEP 36 .832 .000 . Fone (32) 3745-1049 
site: www .caiana .mg .gov .br . Caiana, 04/09/2012 . Deniz B . Pacheco 
- Pregoeiro .

3 cm -05 337462 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VIRGolÂNdIA/MG- Extrato 
de Contrato - Pl Nº . 024/2010 - TP nº . 003/2010 . Partes: Prefeitura 
Municipal de Virgolândia/MG e a empresa J Gomes Premoldados ltda . 
objeto: Execução de obras de Pavimentação e rede coletora de esgoto 
sanitário em Vias Públicas em ruas do Distrito do Divino e Povoado 
do Empoçado no Município de Virgolândia, referente a Convênio nº . 
784/10 sEToP e Contra-Partida do Município . Valor r$ 211 .540,42 
(duzentos e onze mil e quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois 
centavos) . Dotação orçamentária nº . 2 .06 .1 .15 .451 .1501 .1031-4
 .4 .90 .51 .01 F403; 2 .06 .1 .17 .512 .1701 .1037 -4 .4 .90 .51 .01 - Ficha 
442 - Vigência: 180 dias . Data: 30/06/2010 . (a) Francisco de souza 
leite - Prefeito Municipal e Janilton Gomes do Carmo - CPF nº . 
809 .765 .306-00 - sócio .

3 cm -06 337883 - 1
MuNIcÍPIo dE PRESIdENTE bERNARdES/MG- Proc . licita-
tório nº . 036/2012 - Pregão nº . 008/2012 . resumo Termo aditivo Con-
trato aquisição Material Escolar . Contratada: Jaqueline aparecida soa-
res EPP . Valor: r$ 8 .322,50 . art . 65, § 1º da lei 8 .666/93 . Presidente 
Bernardes/MG, 06/09/12 . Izaltino Vital de souza - Prefeito Municipal .

1 cm -06 337885 - 1

MuNIcÍPIo dE boNITo dE MINAS/MG- aviso de licitações - 
Tomada de Preços nº . 015/2012 . objeto: aquisição de Veículo ambu-
lância . Data da Habilitação: 24/09/2012 - 10h00 horas . Tomada de Pre-
ços nº . 016/2012 . objeto: aquisição de Veículo de Passageiro . Data da 
habilitação: 24/09/2012 - 11h00 horas . local: Divisão de licitação da 
Prefeitura Municipal . os Editais e seus anexos encontram-se a disposi-
ção dos interessados na CPl e p/ e-mail: licitabonitodeminas@hotmail .
com . Cybele Gonçalves Pimenta - Presidente da CPl . Doutor Djalma 
alves Teixeira - assessor Jurídico .

2 cm -06 337888 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SAlINAS/MG / FuNdo MuNI-
cIPAl dE SAÚdE- Processo nº . 140/2012 - Dispensa de licitação 
nº . 020/2012 . objeto: aquisição de produtos alimentícios . Contra-
tado: Viamed Comercial ltda ., CNPJ: 64 .306 .913/0001-13 . Valor: r$ 
12 .610,80 (doze mil e seiscentos e dez reais e oitenta centavos) . Dot . 
orç .: 10 .306 .0105 .2316 .0356-33903007 . salinas/MG, 06 de setembro 
de 2012 . Cícero Donizete de oliveira - Presidente da C .P .l .

2 cm -06 338005 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Homo-
logação - Processo lic . nº . 047/2012 - Dispensa nº . 007/2012 . objeto: 
pavimentação asfáltica com meio-fio em sarjetas, nas Ruas Felisberto 
Macedo, luiz Ferreira amorim, José Ferreira da Fonseca e ovídio C . 
de Brito, conforme Termo de Convênio nº . 239/2012, do EMG/sEGoV . 
Empresa vencedora: CaF Construtora e Prestação de serviços ltda . 
Valor: r$ 79 .240,47 (setenta e nove mil duzentos e quarenta reais e 
quarenta e sete centavos) . Joel Ferreira lima - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Con-
trato nº . 84/2012 - Processo lic . nº . 047/2012 - Dispensa nº . 007/2012 . 
Contratante: Prefeitura Municipal de Ibiracatu/MG . Contratada: CaF 
Construtora e Prestação de serviços ltda . objeto: pavimentação asfál-
tica com meio-fio em sarjetas, nas Ruas Felisberto Macedo, Luiz Fer-
reira amorim, José Ferreira da Fonseca e ovídio C . de Brito, conforme 
Termo de Convênio nº . 239/2012, do EMG/sEGoV . Prazo Contratual: 
210 (duzentos e dez) dias . Prazo de execução: conforme Cronograma 
Físico Financeiro . Valor: r$ 79 .240,47 (setenta e nove mil duzentos 
e quarenta reais e quarenta e sete centavos) . Joel Ferreira lima - Pre-
feito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Homo-
logação - Processo lic . nº . 048/2012 - Dispensa nº . 008/2012 . objeto: 
pavimentação asfáltica em PMF com meio-fio, sarjetas, plantio de 
grama e de arbustos em vias públicas do Município, conforme Termo 
de Convênio nº . 242/2012, do EMG/sEGoV . Empresa vencedora: CaF 
Construtora e Prestação de serviços ltda ., valor: r$ 78 .461,43 (setenta 
e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) . 
Joel Ferreira lima - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Contrato 
nº . 85/2012 - Processo lic . nº . 048/2012 - Dispensa nº . 008/2012 . Con-
tratante: Prefeitura Municipal de Ibiracatu/MG . Contratada: CaF Cons-
trutora e Prestação de serviços ltda . objeto: pavimentação asfáltica em 
PMF com meio-fio, sarjetas, plantio de grama e de arbustos em vias 
públicas do Município, conforme Termo de Convênio nº . 242/2012, 
do EMG/sEGoV . Prazo Contratual: 210 (duzentos e dez) dias . Prazo 
de execução: conforme Cronograma Físico Financeiro . Valor: r$ 
78 .461,43 (setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e qua-
renta e três centavos) . Joel Ferreira lima - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Homo-
logação - Processo lic . nº . 042/2012 - Tomada de Preços nº . 008/2012 . 
objeto: construção de módulos sanitários, conforme termo de convênio 
nº . 258/2012 (EMG/sEDEsE) . Empresa vencedora: JMP Engenharia 
ltda ., valor: r$ 519 .512,69 (quinhentos e dezenove mil quinhentos e 

doze reais e sessenta e nove centavos) . Joel Ferreira lima - Prefeito 
Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Con-
trato nº . 88/2012 - Processo lic . nº . 042/2012 - Tomada de Preços nº . 
008/2012 . Contratante: Prefeitura Municipal de Ibiracatu/MG . Contra-
tada: JMP Engenharia lTDa . objeto: construção de módulos sanitá-
rios no Município de Ibiracatu/MG, conforme termo de convênio nº . 
258/2012 (EMG/sEDEsE) . Prazo Contratual: 240 (duzentos e qua-
renta) dias . Prazo de execução: conforme Cronograma Físico Finan-
ceiro . Valor: r$ 519 .512,69 (quinhentos e dezenove mil quinhentos e 
doze reais e sessenta e nove centavos) . Joel Ferreira lima - Prefeito 
Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Termo 
aditivo - 2º Termo aditivo referente ao contrato nº . 01 .23/2011 decor-
rente do Processo lic . nº . 023/2011 - Tomada de Preço nº . 007/2011 . 
Contratante: Prefeitura Municipal de Ibiracatu/MG . Contratada: 
Construtora David ltda-ME . objeto: melhoramento de vias públicas 
do Município de Ibiracatu/MG . Conforme Termo de Convênio n° . 
1 .388/2010 do sEToP . Prazo Contratual: prorrogação por mais 210 
(duzentos e dez) dias . raquel de Deus Ferreira - Presidente da CPl .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IbIRAcATu -Extrato de Termo 
aditivo - 3º Termo aditivo referente ao contrato nº . 01 .31/2011 decor-
rente do Processo lic . nº . 031/2011 - Tomada de Preço nº . 009/2011 . 
Contratante: Prefeitura Municipal de Ibiracatu/MG . Contratada: Cons-
trutora J .a ltda-ME . objeto: Execução da Farmácia de Minas no Muni-
cípio de Ibiracatu/MG, conforme Termo de Compromisso 103/2009 da 
sEs/MG . Prazo Contratual: prorrogação por mais 150 (cento e cin-
quenta) dias . raquel de Deus Ferreira - Presidente da CPl .

17 cm -06 338009 - 1

PorTarIa Nº: 50 DE 20 DE JaNEIro DE 2011 . Constitui a Coorde-
nadoria Municipal de Defesa Civil - CoMDEC do Município de Cha-
pada do Norte, Estado de Minas Gerais . o Prefeito Municipal de Cha-
pada do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei 
Municipal nº: 723 de 20 de maio de 1998, pelo presente . resolve: art . 
1º - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil - CoMDEC: Diogo rodrigues Machado (Presidente); 
José raimundo soier (Conselheiro Técnico); adriane aparecida Pinto 
Coelho (Conselheira Técnica); odair José de Macedo (Conselheiro 
Técnico); Vicente de Paula Figueiredo (Conselheiro Comunitário) . 
Eraldo Eustáquio soares - Prefeito Municipal .

3 cm -06 338010 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FuNIlÂNdIA/MG- aviso de 
Edital - Processo licitatório 050/2012 - Tomada de Preço 011/2012 . 
objeto: aquisição de equipamentos esportivos para implantação de 2 
(duas) academias ao ar livre nas praças do município de Funilândia/
MG, conforme convênio nº. 160/2012 - Especificações constantes do 
edital . Data da licitação: 24/09/2012 . recebimento dos envelopes: 
24/09/2012 até às 08h30min. Abertura dos envelopes: 08h45min do 
mesmo dia . local de retirada do edital: Prefeitura Municipal de Funi-
lândia/MG - setor de licitações . Tel .: (31) 3713-6205 e no site da Pre-
feitura www .funilandia .com . Cristiano de almeida Marinho - Diretor 
de licitações .

3 cm -06 338109 - 1

aPM cAMPo AZul/MGtorna público o PP nº . 23/12 - aquisição 
de um veículo zero tipo ambulância . Credenciamento até as 08:30 de 
18/09/2012 . Campo azul, 05/09/12 . José Carlos P . de almeida - PM .

aPM cAMPo AZul/MGtorna público o PP nº . 24/12 - perfuração 
e instalação de poço tubular 6” . Credenciamento até as 14:30 do dia 
18/09/2012 . Campo azul, 05/09/12 . José Carlos P . almeida - PM .

aPM cAMPo AZul/MGtorna público o PP nº . 25/12 - peças e 
serviços para manutenção de veículos . Credenciamento até 08:30 dia 
19/09/12 . Campo azul, 05/09/12 . José Carlos P . almeida - PM .

3 cm -06 338114 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuRVolÂNdIA - ESTAdo dE 
MINAS GERAIS- aviso de Extrato do Contrato nº . 62/2012 - ref . 
Prc . nº . 43/2012 - Tomada de Preço nº . 05/2012 . Partes: o Município de 
Turvolândia X Gabriela Materiais para Construção ltda . objeto: For-
necimento de pó de pedra, para pavimentação asfáltica em várias ruas 
do Município de Turvolândia/MG . Valor do Contrato: r$ 20 .040,00 . 
Vigência do Contrato: Início em 31/08/2012 e término em 31/12/2012 . 
Data da assinatura do Contrato: 31/08/2012 . Turvolândia/MG . João 
Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuRVolÂNdIA - ESTAdo dE 
MINAS GERAIS- aviso de Extrato do Contrato nº . 63/2012 - ref . 
Prc . nº . 43/2012 - Tomada de Preço nº . 05/2012 . Partes: o Município de 
Turvolândia X Henrique Donizete Flausino ME . objeto: Fornecimento 
de pedrisco e cimento, para pavimentação asfáltica em várias ruas 
do Município de Turvolândia/MG . Valor do Contrato: r$ 21 .591,00 . 
Vigência do Contrato: Início em 31/08/2012 e término em 31/12/2012 . 
Data da assinatura do Contrato: 31/08/2012 . Turvolândia/MG . João 
Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuRVolÂNdIA - ESTAdo dE 
MINAS GERAIS- aviso de Extrato do Contrato nº . 64/2012 - ref . 
Prc . nº . 43/2012 - Tomada de Preço nº . 05/2012 . Partes: o Municí-
pio de Turvolândia X Distribuidora Brasileira de asfalto s/a . objeto: 
Fornecimento de emulsão asfáltica para pavimentação asfáltica em 
várias ruas do Município de Turvolândia/MG . Valor do Contrato: r$ 
148 .680,00 . Vigência do Contrato: Início em 31/08/2012 e término em 
31/12/2012 . Data da assinatura do Contrato: 31/08/2012 . Turvolândia/
MG . João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuRVolÂNdIA - ESTAdo dE 
MINAS GERAIS- aviso de Extrato do Primeiro Termo aditivo ao 
Contrato nº . 04/2012 . ref .: Prc nº . 69/2011 - Preg . nº . 16/2011 . Partes: 
o Município de Turvolândia X auto Posto Ventura ltda . objeto: atu-
alização do preço do óleo diesel . Valor atualizado: r$ 2,24 . Data do 
Termo aditivo: 04/09/2012 . Turvolândia/MG . João Batista de Morais 
- Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuRVolÂNdIA - ESTAdo dE 
MINAS GERAIS- aviso de Extrato do Contrato nº . 65/2012 - ref . Prc . 
nº . 45/2012 - Convite nº . 05/2012 . Partes: o Município de Turvolân-
dia X Pousoban ltda . objeto: Prestação de serviços de recauchutagem 
a frio de pneus, destinados para manutenção dos veículos e máquinas 
do Município de Turvolândia e conveniados . Valor do Contrato: r$ 
15 .384,00 . Vigência do Contrato: Início em 06/09/2012 e término em 
31/12/2012 . Data da assinatura do Contrato: 31/08/2012 . Turvolândia/
MG . João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuRVolÂNdIA - ESTAdo dE 
MINAS GERAIS- aviso de Extrato do Contrato nº . 66/2012 - ref . Prc . 
nº . 45/2012 - Convite nº . 05/2012 . Partes: o Município de Turvolândia 
X Pouso Cap ltda . objeto: Prestação de serviços de recauchutagem 
a frio de pneus, destinados para manutenção dos veículos e máquinas 
do Município de Turvolândia e conveniados . Valor do Contrato: r$ 
10 .628,00 . Vigência do Contrato: Início em 06/09/2012 e término em 
31/12/2012 . Data da assinatura do Contrato: 31/08/2012 . Turvolândia/
MG . João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

12 cm -06 338113 - 1

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE boNFINÓPolIS dE MINAS/
MGtorna público a realização de Processo nº . 063/2012 - Pregão nº . 
048/2012 . objeto: aquisição de Balas de oxigênio . sessão de recebi-
mento de propostas e Julgamento: 21/09/2012 às 09:00 horas. Infor-
mações Prefeitura ou pelo telefone: (38) 3675-1121. Bonfinópolis de 
Minas/MG, 06/09/2012 . lucilene luiz silva arruda - Pregoeira .

2 cm -06 338122 - 1


