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Contrato 043/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e roDrIGo 
MONTEIRO DE OLIVEIRA – ME, firmado em 28/01/2013, através da 
Dispensa de licitação nº 010/2013 . objeto: de locação de trator para aco-
plar o coletor de lixo para atender a demanda emergencial da secretaria 
Municipal de Transporte e obras Públicas do município de Mutum(MG), 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Vigência 180 dias. 

o município de Mutum-MG, torna público que no dia 29 de janeiro de 
2013, foi realizada a Dispensa de licitação nº 011/2013 para aquisição de 
pneus para diversos veículos da frota para atender a demanda emergencial 
da secretaria Municipal de Transporte e obras Públicas do município de 
Mutum(MG), no valor total de r$ 13 .142,00(treze mil cento e quarenta e 
dois reais). Vigência 90 dias.

Contrato 047/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e NaGIb 
SAIB COMBUSTÍVEIS LTDA, firmado em 29/01/2013, através da Dis-
pensa de licitação nº 011/2013 . objeto: aquisição de pneus para diver-
sos veículos da frota para atender a demanda emergencial da secretaria 
Municipal de Transporte e obras Públicas do município de Mutum(MG), 
no valor de R$ 13.142,00 (treze mil cento e quarenta e dois reais). Vigên-
cia 90 dias . 

o município de Mutum-MG, torna público que no dia 31 de janeiro 
de 2013, foi realizada a Dispensa de licitação nº 012/2013 para loca-
ção de 02 (dois) caminhões basculante para coleta de lixo para atender 
a demanda emergencial da secretaria Municipal da Cidade do município 
de Mutum(MG), no valor de r$ 16 .000,00 (dezesseis mil reais), mensais . 
Vigência 180 dias.

Contrato 048/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e IrMÃos 
CARLOS LTDA – ME, firmado em 31/01/2013, através da Dispensa de 
licitação nº 012/2013 . objeto: locação de 01 (um) caminhões bascu-
lante para coleta de lixo para atender a demanda emergencial da secre-
taria Municipal da Cidade do município de Mutum(MG), no valor de r$ 
9.000,00 (nove mil reais), mensais. Vigência 180 dias.

Contrato 049/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e WaNDEr 
GOMES ALEIXO, firmado em 31/01/2013, através da Dispensa de Lici-
tação nº 012/2013 . objeto: locação de 01 (um) caminhões basculante para 
coleta de lixo para atender a demanda emergencial da secretaria Muni-
cipal da Cidade do município de Mutum(MG), no valor de r$ 7 .000,00 
(sete mil reais), mensais. Vigência 180 dias.

o município de Mutum-MG, torna público que no dia 31 de janeiro de 
2013, foi realizada a Dispensa de licitação nº 013/2013 para locação de 
imóveis para funcionamento da sECrETarIa MuNICIPal DE MEIo 
aMbIENTE E IEF para suprir as necessidades e demanda da secretaria 
Municipal de Meio ambiente do município de Mutum(MG), no valor de 
R$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais). Vigência 180 dias.

Contrato 050/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e sINDICaTo 
DOS PRODUTORES RURAIS DE MUTUM, firmado em 31/01/2013, 
através da Dispensa de licitação nº 013/2013 . objeto: locação de imó-
veis para funcionamento da sECrETarIa MuNICIPal DE MEIo 
aMbIENTE E IEF para suprir as necessidades e demanda da secretaria 
Municipal de Meio ambiente do município de Mutum(MG),no valor de 
R$ 900,00 (novecentos reais) mensais. Vigência 180 dias.

INEXIGIbIlIDaDE Nº 003/2013 - CrEDENCIaMENTo
o município de Mutum-MG, torna público que entre o período de 31 de 
janeiro de 2013 realizou o Credenciamento para seleção das empresas 
especializadas na Prestação de serviços laboratoriais, conforme deno-
minações e preços previstos na tabela sIa-sus (serviço de Informações 
ambulatoriais) .

Contrato 051/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e CoNFra-
RIA SÃO VICENTE DE PAULO, firmado em 31/01/2013, através da 
Inexigibilidade de licitação nº 003/2013 . objeto: seleção das empresas 
especializadas na Prestação de serviços laboratoriais, conforme deno-
minações e preços previstos na tabela sIa-sus (serviço de Informações 
Ambulatoriais), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vigência até 
31/12/2013 .

Contrato 052/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e labora-
TÓRIO HANNAS E COSTA LTDA-ME, firmado em 31/01/2013, atra-
vés da Inexigibilidade de licitação nº 003/2013 . objeto: seleção das 
empresas especializadas na Prestação de serviços laboratoriais, con-
forme denominações e preços previstos na tabela sIa-sus (serviço de 
Informações ambulatoriais), no valor de r$ 100 .000,00 (cem mil reais) . 
Vigência até 31/12/2013.

Contrato 053/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e saTHlEr 
& CRUZ LAB. DE NA. CLÍNICAS LTDA, firmado em 31/01/2013, 
através da Inexigibilidade de licitação nº 003/2013 . objeto: seleção das 
empresas especializadas na Prestação de serviços laboratoriais, con-
forme denominações e preços previstos na tabela sIa-sus (serviço de 
Informações ambulatoriais), no valor de r$ 100 .000,00 (cem mil reais) . 
Vigência até 31/12/2013.

Contrato 054/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e HosPITal 
SÃO MANOEL DE MUTUM LTDA, firmado em 31/01/2013, através da 
Inexigibilidade de licitação nº 003/2013 . objeto: seleção das empresas 
especializadas na Prestação de serviços laboratoriais, conforme deno-
minações e preços previstos na tabela sIa-sus (serviço de Informações 
Ambulatoriais), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vigência até 
31/12/2013 .

Contrato 039/2013 - Prefeitura Municipal de Mutum (MG) e NEIDEs 
CALDEIRA DA FONSECA, firmado em 21/01/2013, através da Dis-
pensa de licitação nº 005/2013 . objeto: locação de um imóvel urbano, 
localizado à Rua Getúlio Vargas, 82 – centro, na cidade de Mutum(MG), 
para o funcionamento da sECrETarIa MuNICIPal DE açÃo 
soCIal, no valor de r$ 1 .161,40 (hum mil cento e sessenta e um reais e 
quarenta centavos), mensais. Vigência até 31/12/2013.

INEXIGIbIlIDaDE Nº 004/2013 - CrEDENCIaMENTo
o município de Mutum-MG, torna público que entre o período de 01 de 
março de 2013 realizará o Credenciamento de agências bancárias para 
recebimento de guias de receita do município, documento com Código de 
barras efetuados nos Guichês de Caixas, nos Terminais de Caixas Eletrô-
nicos, via Correspondente bancários como Correios, supermercados, far-
mácias e outros, através do Fone-Fácil, através de home/Office Banking, 
internet ou auto-atendimento, e registro para processamento através do 
sistema de Débito automático, para atender a demanda da secretaria 
Municipal de Fazenda dessa prefeitura . 
rosângela l . o . barcelos - Pregoeira

42 cm -06 380754 - 1
MINuTa DE EDITal DE HasTa PÚblICa Nº 001/2013

o MuNIcÍPIo dE MuTuM-levará a Hasta Pública, para fins de legiti-
mação, no dia 21 de fevereiro de 2013, às 12:15 horas, no saguão da Pre-
feitura Municipal, localizado na Praça Benedito Valadares, nº 178, nesta 
cidade, o seguinte imóvel: - um lote de Terrenos urbanos, medindo 
480,00m², pertencente ao município, sendo lote n° 14, Quadra 03-a, 
localizado na rua 02, nº . 158, Centro, neste município, avaliado em r$ 
960,00 .

2 cm -06 380913 - 1
PREFEITuRA dE MuZAMbINHo-MG

resultado Final do Processo licitatório 07/2013, Pregão Presencial nº 
01/2013 . aquisição de Gêneros alimentícios para a manutenção da 
Merenda Escolar, conforme quantidades, especificações e condições 
gerais de fornecimento contidas no edital e seus anexos” . adjudicado 
as seguintes empresas os respectivos itens MErCaNTIl PaulIsTa 
250 lTDa: 04,06,18,22 e 25, no valor total de r$14 .259,90; MErCE-
arIa MuZaMbINHo lTDa ME: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 24, no valor total de r$114 .333,56 e PasTI-
FÍCIo saNTa aMÁlIa s/a: 10, 17 e 23, no valor total de r$8 .768,00 . 
Muzambinho, 04 de fevereiro de 2013 . Tânia Mara M . Tavares Nadalete . 
Pregoeira .

3 cm -06 380850 - 1
Prefeitura Municipal de Nacip Raydan- aviso de licitação - Processo 
licitatório nº 016/2013 - Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2013 . 
Tipo: Menor Preço por ITEM . objeto: aquisição de Pedra britada nº 01, 
para atender as necessidades da secretaria de obras da Prefeitura Muni-
cipal de Nacip Raydan/MG. Data, hora e local para abertura dos envelo-
pes relativos à Proposta e Habilitação: dia25/02/2013 às 09 (nove) horas, 
na sala de reuniões da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura 
Municipal, à rua bernardo Guimarães, nº 331, Centro, neste Município . 
Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço acima mencionado . 
Demais informações pelo Fone: (33) 3294-1117. Nacip Raydan/MG, 06 
de fevereiro de 2013. (a) Marcelus de Oliveira Santos Vieira.

3 cm -06 381016 - 1

o Município de Nova Era – MG, através do Prefeito Municipal benito 
de araújo, torna público despacho de raTIFICaçÃo Dos ProCEs-
sos DE INEXIGIbIlIDaDE: 02/2013, cujo objeto é a contratação da 
banda rio Fantasia show, através da empresa rio Fantasia sonor . e 
Iluminação ltda, para apresentação no Carnaval 2013, no valor de r$ 
9 .000,00; 03/2013, cujo objeto é a contratação da banda Xereteiros, atra-
vés da empresa Vale Eventos Ltda, para apresentação no Carnaval 2013, 
no valor de r$ 6 .500,00; 04/2013, cujo objeto é a contratação da banda 
MP6, através da empresa Projectum Com. Stúdio de Áudio e Vídeo Ltda, 
para apresentação no Carnaval 2013, no valor de r$ 11 .000,00; 05/2013, 
cujo objeto é a contratação da Banda MarleyTal, através da empresa Mar-
ley Rocha Porto MEI, para apresentação no Carnaval 2013, no valor de 
R$ 2.000,00; 06/2013, cujo objeto é a contratação da Banda Vocalize, 
através da empresa Look Vision Produção e Estruturas Ltda, para apre-
sentação no Carnaval 2013, no valor de r$ 7 .000,00; 07/2013, cujo objeto 
é a contratação da Banda Star Music, através da empresa Look Vision 
Prod . e Estruturas ltda, para apresentação no Carnaval 2013, no valor 
de r$ 8 .000,00; 08/2013, cujo objeto é a contratação de Celso alves e 
banda, através da empresa antônio Celso alves MEI, para apresentação 
no Carnaval 2013, no valor de r$ 4 .500,00 .

5 cm -06 380953 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA PoNTE-MG .

licitação N º 016/2013 Pregão Presencial 012/2013
O Pregoeiro Oficial do município de Nova Ponte, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial N º 012/2013, do tipo 1 - Menor preço, Contratação de 
empresa do ramo para fornecimento de pneus, camaras de ar, valvulas e 
protetores novos ., sendo que a abertura dos trabalhos da Comissão Julga-
dora, com recebimento das propostas, dar-se-á no dia 21/02/2013 às 09:00 
horas, na divisão de compras da secretaria Municipal de administração e 
Fazenda .o edital com todas as disposições pertinentes encontra-se a dis-
posição dos interessados na divisão de compras da secretaria Municipal 
de administração e Fazenda . Prefeitura Municipal de Nova Ponte – MG- 
06 de Fevereiro de 2013.Allan Johny Barsanulfo Valdo. Pregoeiro.

3 cm -06 380952 - 1
A PREF . MuNIc . dE NoVo cRuZEIRotorna público que se fará 
licitações na modalidade PP nº 09/2013 - objeto: prestação de serviços de 
assessoria e consultoria Contábil com fornecimento de sistemas . a sessão 
e processamentos serão realizados após credenciamento, na sala de lici-
tações da Prefeitura, sito na av . Júlio Campos, nº 172, no dia 27/02/2013 
as 09h30m . o edital completo será fornecido na sede da Prefeitura ou 
pelo e-mail; licitacoesnc@yahoo.com.br. Outras informações no telefone 
(0xx) 33 3533 .1200, Katherine Camargos de Macedo – Pregoeira .

A PREF. MUNIC. DE NOVO CRUZEIRO torna público o extrato do 
contrato nº: 01/2013, beneficiário: PAOLINELLI DE CASTRO ADVO-
GaDos assoCIaDos, objeto: execução dos serviços de assesso-
ria e consultoria jurídica, valor r$: r$ 6 .000,00, vigência: 02/01/13 a 
31/01/13. Contrato nº: 02/2013, Beneficiário: JMS Assessoria e Consul-
toria ltda, objeto: execução dos serviços de assessoria e consultoria Con-
tábil, valorr$12 .000,00, vigência: 02/01/13 a 28/02/13 .

4 cm -06 381078 - 1
Município de oliveira/MG–Pl nº 103/2013- Credenciamento nº 
01/2013 . Credenciarpessoas jurídicas ou pessoas físicas para a prestação 
de serviços de Mamografia Digital,destinados a Secretaria Municipal de 
saúde e Pronto atendimento Médico – PaM .abertura e julgamento a par-
tir do dia 15/02/2013 . Informações site: www .oliveira .mg .gov .broupelo 
fone 37-3332-9179 . oliveira/MG 06/03/2013 .antônio Mariano rribeiro-
Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -06 380975 - 1
EXTraTo DE lICITaçÃo

P . M . onça de Pitangui . Extrato de licitação . Processo n° . 07/2013 . 
Tomada de Preço n° . 04/2013 . objeto: contratação de empresa para forne-
cimento de material de expediente para manutenção operacional das ativi-
dades dos diversos departamentos da administração Municipal . Data de 
abertura: 21/02/2013 às 10 horas . Edital disponível na r . Gustavo Capa-
nema, 101, Centro, CEP 35 .655-000, em onça de Pitangui/MG . Fone (37) 
3273-1133 . Fundamento legal: lei 8 .666/93 .

2 cm -06 380982 - 1
A Prefeitura Municipal de oratórios, nos termos da Portaria nº 
373/203, que dispõe sobre nomeação, convocação para apresentação de 
documentos e posse de candidatos aprovados no concurso público do 
Município de oratórios, edital nº 001/2011 e dá outras providências, vem 
pelo presente edital, tornar público a convocação dos candidatos aprova-
dos a comparecerem à sede da Prefeitura, no prazo máximo de 30 dias, a 
contar de 2 de fevereiro de 2013, com a finalidade de serem empossados 
nos respectivos cargos .

2 cm -05 380424 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo(MG)– torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: rM TurIsMo lTDa ME . Processo nº 054/2012, na modali-
dade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 017/2012 . objeto: 
Prestação de serviços de transporte de pacientes para tratamento em 
hemodiálise de ouro Fino à Pouso alegre, de acordo com demais docu-
mentos que integram o 1º Termo aditivo . Fundamento legal: de acordo 
com o art . 102, § 1º da lei orgânica Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da 
lei Federal n .º 8666/93 . Kleber de oliveira Megale – Chefe de Compras . 
Maurício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal DE ouro FINo(MG) – torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: HarD soFT lTDa ME . Processo nº 111/2012, na modalidade 
de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 030/2012 . objeto: Pres-
tação de serviços de recarga de cartuchos, toner e manutenção de cilin-
dros de impressoras e copiadoras e aquisição de cilindros e chips para 
os departamentos da Prefeitura Municipal de ouro Fino, de acordo com 
demais documentos que integram o 1º Termo aditivo . Fundamento legal: 
de acordo com o art . 102, § 1º da lei orgânica Municipal c/c inc . XIII, do 
art . 6º da lei Federal n .º 8666/93 . Kleber de oliveira Megale – Chefe de 
Compras . Maurício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal DE ouro FINo(MG) – torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: angela Maria Correa ME . Processo nº 054/2012, na modali-
dade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 017/2012 . objeto: 
Prestação de serviços de transporte de pacientes para tratamento fora do 
domicílio para o departamento Municipal de saúde de ouro Fino à Cam-
pinas , de acordo com demais documentos que integram o 1º Termo adi-
tivo . Fundamento legal: de acordo com o art . 102, § 1º da lei orgânica 
Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da lei Federal n .º 8666/93 . Kleber de 
oliveira Megale – Chefe de Compras . Maurício lemes de Carvalho-Pre-
feito Municipal .

8 cm -06 380825 - 1
CONVÊNIO Nº 001/2013-Concedente – Prefeitura Municipal de Ouro 
Fino – MG
Convenente – Casa de Caridade de ouro Fino .objeto – Custeio dos Plan-
tões Médicos do Pronto atendimento Municipal,
ambulatório de ortopedia, Transporte Inter-hospitalares, Plantões 
Médico de retaguarda Hospitalar, Energia Elétrica,
Medicamentos e Material Médicos.Valor Total – R$ 1.380.000,00 (Um 
milhão trezentos e oitenta mil reais)
Dados orçamentários – 020602 10 301 0007 0 .011 335043assinatura – 
02/01/2013Vigência – 31/12/2013

CONVÊNIO Nº 002/2013Concedente – Prefeitura Municipal de Ouro 
Fino - MG .
Convenente – aPaE – assoCIaçÃo DE PaIs E aMIGos Dos 
EXCEPCIoNaIs DE ouro FINo
objeto – Custeio de programas de caráter educacional, assistencial e de 
saúde,pelo atendimento a
crianças portadoras de necessidades especiais.Valor Total – R$ 54.000,00 
(Cinqüenta e quatro mil reais)
Dados orçamentários – 020703 08 243 0010 0 .054 335043assinatura – 
02/01/2013Vigência – 31/12/2013

5 cm -06 380995 - 1
Extrato de Edital – o Município Pedras de Maria da cruz/MG, torna 
pública que realizará Processo licitatório n° 011/2013 - Modalidade Pre-
gão Presencial 004/2013, para aquisição de Materiais de Construção . 
o certame será realizado no dia 22/02/2013 a partir das 09h00min, na 
sala de licitações da Prefeitura, situada à Praça Ernani Pereira, 291, Cen-
tro, Pedras de Maria da Cruz . Mais informações através do telefone (38) 
3622-4140 ou e-mail: licitapedras@hotmail .com no horário de 08h00min 
à 12h00min .

Extrato de Edital – o Município Pedras de Maria da Cruz/MG, torna 
pública que realizará Processo licitatório n° 012/2013 - Modalidade 
Pregão Presencial 005/2013, para aquisição de Produtos odontológicos . 
o certame será realizado no dia 25/02/2013 a partir das 09h00min, na 
sala de licitações da Prefeitura, situada à Praça Ernani Pereira, 291, Cen-
tro, Pedras de Maria da Cruz . Mais informações através do telefone (38) 
3622-4140 ou e-mail: licitapedras@hotmail .com no horário de 08h00min 
à 12h00min .

4 cm -06 381023 - 1
EXTraTo DE

INEXIGIbIlIDaDE DE lICITaçÃo Nº 001/2013

ProCEsso Nº: 004/2013
CoNTraTaNTE: PrEFEITura MuNICIPal DE PEDro 
lEoPolDo
CONTRATADO: PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FuNDaMENTo lEGal: Nos termos do artigo 25, inciso II, § 1º, C/C 
artigo 13 todos da lei Federal n .º 8 .666/93, e suas alterações, torna 
público a ratificação da Inexigibilidade de Licitação para CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, POR UM 
PErÍoDo DE 12(DoZE) MEsEs, CoNForME solICITaçÃo Da 
ProCuraDorIa GEral Do MuNICÍPIo DE PEDro lEoPol-
DO-MG. Prazo do contrato 12(doze) meses; Valor total R$120.000,00; 
Condições de pagamento em 12(doze) parcelas mensais de r$10 .000,00, 
mediante apresentação da nota fiscal; Ratificado pela Prefeita Municipal 
Eloísa Helena Carvalho de Freitas Pereira, em 01 de fevereiro de 2013 .

ana Paula santos Pereira
Presidente Comissão de licitação

5 cm -06 381184 - 1
Prefeitura Municipal de Pirajuba/MG . Tomada de Preços 009/2013 . a 
P . M . de Pirajuba MG, Torna Publico nos termos da lei 8666/93 e suas 
alterações que fará realizar através da CPl a Tomada de Preços 009/2013, 
do tipo menor preço por m³ para fornecimento de cascalho de campo, 
destinados as estradas do município . a abertura dos envelopes ocorrerá 
no dia 21/02/2013 as 9:30 horas . Devendo os interessados o recolhimento 
da taxa no valor de r$ 85,48 para aquisição do mesmo . Quaisquer infor-
mações poderão ser obtidas pelo email compraspirajuba@hotmail .com 
Pirajuba/MG, 06/02/2013 . beloní T . brito – Pres . da CPl .

3 cm -06 380886 - 1
PREFEITuRA M . dE PIRAPoRA

EXTraTo DE CoNTraTo

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23 .539 .463/0001-21 - Contratada: roquete & Carneiro Comércio de 
Combustível ltda - CNPJ da Contratada: 10 .708 .694/0001-70 - Contrato: 
001/2013 - Valor do Contrato: R$128.480,00 - Vigência: 02/01/2013 à 
28/02/2013 - Processo: 063/2013 – Dispensa de licitação: 026/2013 – 
objeto: aquisição de combustível/óleo diesel e alcool hidratado (etanol) 
para atender os veículos da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG – Pira-
pora/MG, 02/01/2013 - Heliomar Valle da Silveira – Contratante – Juliana 
Grasielle de Magalhães silva – Contratado .

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23.539.463/0001-21 - Contratada: Gráfica e Jornal A Semana Ltda - Me 
- CNPJ da Contratada: 23.533.508/0001-50 - Contrato: 002/2013 - Valor 
do Contrato: R$15.300,00 - Vigência: 02/01/2013 à 31/03/2013 - Pro-
cesso: 027/2013 – Dispensa de licitação: 013/2013 – objeto: Prestação 
de serviços de Publicações Institucionais, em jornal do Município de 
Pirapora/MG, compreendendo: comunicados, boletins, avisos, balancetes 
financeiros, extratos diversos, licitações, de natureza obrigatória, decretos 
e leis durante o exercício de 2013 no Município de Pirapora/MG – Pira-
pora/MG, 02/01/2013 - Heliomar Valle da Silveira – Contratante – Aércio 
Arley Antunes Amariz – Contratado.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23.539.463/0001-21 - Contratada: Restaurante e Lanchonete Velho Chico 
ltda - CNPJ da Contratada: 11 .099 .394/0001-01 - Contrato: 003/2013 
- Valor do Contrato: R$19.820,00 - Vigência: 02/01/2013 à 31/03/2013 
- Processo: 026/2013 – Dispensa de licitação: 004/2013 – objeto: Forne-
cimento de refeições tipo (self service) e (marmitex) para atender diver-
sas secretarias da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG – Pirapora/MG, 
02/01/2013 - Heliomar Valle da Silveira – Contratante – Vicentina Clau-
dina soares – Contratado .

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23.539.463/0001-21 - Contratada: Montes Claros Veículos e Peças Ltda 
- CNPJ da Contratada: 22.677.264/0001-17 - Contrato: 004/2013 - Valor 
do Contrato: R$76.380,000 - Vigência: 28/01/2013 à 31/12/2013 - Pro-
cesso: 002/2013 – Pregão Presencial: 002/2013 – objeto: aquisição de 
veículo 0 km para atender ao Gabinete do Prefeito no município de Pira-
pora/MG – Pirapora/MG, 28/01/2013 - Heliomar Valle da Silveira – Con-
tratante – Fernando Cesar dos santos Moura – Contratado .

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23.539.463/0001-21 - Contratada: Montes Claros Veículos e Peças Ltda 
- CNPJ da Contratada: 22.677.264/0001-17 - Contrato: 005/2013 - Valor 
do Contrato: R$25.500,00- Vigência: 29/01/2013 à 31/12/2013 - Pro-
cesso: 003/2013 – Pregão Presencial: 003/2013 – objeto: auisição de 
veículo 0 km para atender a secretaria M . de saúde no município de Pira-
pora/MG – Pirapora/MG, 29/01/2013 - Heliomar Valle da Silveira – Con-
tratante – Fernando Cesar dos santos Moura – Contratado .

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23 .539 .463/0001-21 - Contratada: Gilberto do Nascimento Fonseca - Me 
- CNPJ da Contratada: 26.283.788/0001-84 - Contrato: 006/2013 - Valor 
do Contrato: R$3.296,00 - Vigência: 30/01/2013 à 31/12/2013 - Pro-
cesso: 004/2013 – Pregão Presencial: 004/2013 – objeto: aquisição de 
equipamentos permanente para atender o CaPs Infantil e CaPs adulto 
no município de Pirapora/MG – Pirapora/MG, 30/01/2013 - Helio-
mar Valle da Silveira – Contratante – Gilberto de Nascimento Fonseca 
– Contratado .
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23 .539 .463/0001-21 - Contratada: Comercial soares & Mota ltda Epp 
- CNPJ da Contratada: 08.648.188/0001-90 - Contrato: 007/2013 - Valor 
do Contrato: R$8.336,00 - Vigência: 30/01/2013 à 31/12/2013 - Processo: 
004/2013 – Pregão Presencial: 004/2013 – objeto: aquisição de equi-
pamentos permanente para atender o CaPs Infantil e CaPs adulto no 
município de Pirapora/MG – Pirapora/MG, 30/01/2013 - Heliomar Valle 
da silveira – Contratante – Murilo soares Mota – Contratado .

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirapora - CNPJ da Contratante: 
23 .539 .463/0001-21 - Contratada: Infolab Informática ltda - Epp - CNPJ 
da Contratada: 02.799.407/0001-56 - Contrato: 008/2013 - Valor do 
Contrato: R$3.777,00 - Vigência: 30/01/2013 à 31/12/2013 - Processo: 
004/2013 – Pregão Presencial: 004/2013 – objeto: aquisição de equi-
pamentos permanente para atender o CaPs Infantil e CaPs adulto no 
município de Pirapora/MG – Pirapora/MG, 30/01/2013 - Heliomar Valle 
da silveira – Contratante – Carlúcio Pereira batista – Contratado .

17 cm -06 381097 - 1
A Prefeitura Municipal de Pompéutorna público que: Fica aplicada à 
empresa bIDa ProDuçõEs lTDa - CNPJ: 11 .049 .120/0001-08, na 
forma do inciso III do art . 87 da lei Federal nº 8 .666/93, a seguinte san-
ção: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração, pelo prazo de 02 (dois) anos de conformi-
dade com o inciso III do art . 87 da lei 8 .666/93; Processo licitatório nº 
132/2012, Modalidade Pregão registro de Preços 068/2012 .

2 cm -06 380755 - 1

raTIFICaçÃo

Processo Nº029/2013 – Dispensa Nº 013/2013
A Prefeitura Municipal de Ponte Nova,Verificado todos os pressupos-
tos legais e formais, ratifico, nos termos do artigo 24 Inciso IV da Lei 
Federal 8 .666/93, o Processo de Dispensa de licitação Nº 013/2013 , 
cujo objeto é a Contratação de Empresa para Cessão do Direito de uso 
com suporte Técnico remoto e atualizações do sistema, para atender 
a secretaria Municipal de Gestão e recursos Humanos, sendo contra-
tada a empresa Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 
, CNPJ: 71 .000 .731/0001-85, no valor total de r$ 120 .000,00 (Cento e 
vinte mil reais) .
Publique-se .

Ponte Nova, 01 de fevereiro de 2013 .
Paulo augusto Malta Moreira

Prefeito Municipal
4 cm -05 380701 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTE NoVA - MG . a Prefeitura 
Municipal de Ponte Nova – MG torna público para o conhecimento de 
quantos possam interessar que está publicando o extrato de contrato a 
seguir; referente ao Processo 0018/2013 - Inexigibilidade 005/2013, cujo 
objeto é a Contratação da banda “Grupo Expressão Popular” para apre-
sentação no Carnaval 2013, no dia 11/02/2013, para atender a secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo . a pessoa física romualdo da silva san-
tos , CPF: 087 .446 .946-52, com valor global de r$ 1 .500,00 (Hum mil, 
e quinhentos reais) . Ponte Nova, 04 de fevereiro de 2013 . Publique-se . 
Paulo augusto Malta Moreira, (Prefeito Municipal) .

3 cm -06 380807 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTE NoVA - MG . aviso de lici-
tação . a Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG- torna público para o 
conhecimento de quantos possam interessar que estará realizando a licita-
ção, sob a modalidade Pregão, na forma presencial, conforme a seguir:
ProCEsso 027/13 – Pregão Nº 009/13 – Data: 22/02/2013, Início da 
sessão: 14h30h,objeto: aquisição de recarga de Gás liquefeito de 
Petróleo (Glp) para botijões de 13 Kg(P13) e botijões de 45 Kg( P45) .
Pregoeiro:Julio Pires Monteiro . 
Informações gerais e obtenção dos Editais pelo telefone: [31] 3817-1980, 
ramais 207, no horário de 12h00 às 18h00 . obtenção da integra dos Edi-
tais à avenida Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte Nova - MG, CEP 
35 .430-001 ou no endereço www .pontenova .mg .gov .br .

3 cm -06 381148 - 1
PrEGÃo Nº 010/2013 – rEGIsTro DE PEço Nº 006/2013Processo 
licitatório nº 030/2013- o Município de Pratápolis, através da Comissão 
de licitação, comunica que realizará uma licitação, na modalidade PrE-
GÃo com base na lei Federal n .º 8 .666/93 (lei de licitações), e suas 
alterações, com o objeto a registrar preço para aquisições futuras e par-
celadas de gás liquefeito de petróleo de 13kg, destinados a manutenção 
das atividades de diversos setores, com entrega parcelada de acordo com 
as necessidades da administração, por um período de 12 (doze) meses, 
no município de Pratápolis . a entrega dos envelopes de documentação 
e proposta: será no dia 18/02/2013 às 13h00min no setor de licitação 
cujo critério para julgamento das propostas será o menor preço . o Edital 
completo está disponível no setor de licitação, os interessados deverão 
solicitar através de requerimento para adquiri-lo . as informações perti-
nentes ao Edital, serão esclarecidas pelo setor de licitação no horário de 
funcionamento da Prefeitura, das 12:00 horas às 17:00 horas . Pratápolis, 
05 de Fevereiro de 2013 . samara reis bordignão – Pregoeira .

4 cm -06 380892 - 1
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 011/2013 – registro de Preço Nº 07/2013 - 
Processo licitatório nº 031/2013 -o Município de Pratápolis, através da 
Comissão de licitação, comunica que realizará uma licitação, na modali-
dade PrEGÃo com base na lei Federal n .º 8 .666/93 (lei de licitações), 
e suas alterações e da lei 10 .520/2002, com o objeto: registrar preço 
para aquisições futuras e parceladas de Materiais de Construção básicas, 
através de registro de Preço . a entrega dos envelopes de documentação 
e proposta: será no dia 19/02/2013 às 13:00 horas no setor de licitação . 
Critérios para julgamento das propostas: menor preço por lote . o Edital 
completo está disponível no setor de licitação, os interessados deverão 
solicitar através de requerimento para adquiri-lo, as informações perti-
nentes ao Edital, serão esclarecidas pelo setor de licitação no horário de 
funcionamento da Prefeitura, das 12:00 horas às 17:00 horas . Pratápolis, 
06 de fevereiro de 2013 . samara reis bordignão – Pregoeira .

4 cm -06 380894 - 1
Município de Presidente bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 16/13 . 
Pregão Presencial nº . 04/13 . objeto: aquisição de Pneus . Data: 20/02/13 
às 09:00 . local: rua são José, 21, Centro . Edital e informações: (32)3538-
1136 ou pelo site www .presidentebernardes .mg .gov .brwww .presidente-
bernardes.mg.gov.br. Presidente Bernardes/MG, 04/01/13. Izaltino Vital 
de souza – Prefeito Municipal .

2 cm -06 381117 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PRESIdENTE olEGáRIo – MG– 
aviso Prorrogação – o município de Presidente olegário torna público 
que prorrogará o Pregão Presencial 08-2013, para dia 22/02/2013 às 
14hs00 min: contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 
transporte, processo térmico e destinação final dos resíduos sólidos da 
saúde referente aos GruPos a, b e E . Demais informações permanecem 
inalteradas. Presidente Olegário, 06/02/2013, Vânia Apª Queiroz – Prego-
eira suplente . Informações fone34381112321 /www .po .mg .gov .br .

2 cm -06 381049 - 1
o Município de Rio casca/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 
18 .836 .957/0001-38, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação no dia 25 de fevereiro de 2013, às 14:00 horas, 
na modalidade de Pregão Presencial nº 010/2013 . objeto: Contratação 
de empresa para fornecimento de cestas básicas . Maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal na avenida senador 
Cupertino, 66, centro, rio Casca/MG, ou pelo telefone do setor de licita-
ções (31) 3871-1545, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:30 horas . 
rio Casca, 05/02/2013 . José Mário russo Maroca – Prefeito Municipal .

3 cm -06 381020 - 1
Prefeitura Municipal de Rio doce . Pregão Presencial nº . 001/2013 . 
Extrato da ata de julgamento proposta, habilitação e adjudicação . a 
Prefeitura Municipal de rio Doce, através da Pregoeira, faz tornar 
público julgamento na fase de habilitação referente ao Pregão Presen-
cial nº . 001/2013, tendo por objeto à aquisição de gêneros alimentícios 
destinados a merenda escolar, tendo sido julgadas vencedoras e habili-
tadas às licitantes Mauricio Gomes Fadel – ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº . 04 .383 .019/0001-15, referente aos lotes 01 – r$51 .340,00 e 03 – 
r$6 .010,00; Nelson luiz Guimarães 878 .449 .666-53 – ME, inscrita no 
CNPJ sob o n .º 12 .050 .215/0001-04, referente ao lote 04- r$50 .070,00; 
Panificadora Buziani Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.878.891/0001-34, 
referente aos lotes 05 – R$29.440,00 e 06 – R$19.126,00; Poupy Distri-
buidora Comercial ltda, inscrita no CNPJ sob o nº . 00 .253 .043/0003-40, 
referente ao lote 02- r$12 .503,00 . a ata encontra-se junto à CPl da Pre-
feitura Municipal, na rua antônio da Conceição saraiva, 19, Centro, rio 
Doce/MG, no horário de 08:00h às 12h e 14h às 16h . Maiores informa-
ções, CPl da Prefeitura Municipal de rio Doce . Tel . 31-3883-5242 . rio 
Doce, 06 de fevereiro de 2013 .

Prefeitura Municipal de rio Doce . Pregão Presencial nº . 001/2013 . 
Homologação . objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados à 
merenda escolar . a Prefeitura Municipal de rio Doce faz tornar público 
ato de homologação do Prefeito Municipal, que homologou ato de adju-
dicação promovido em favor das licitantes vencedoras, Mauricio Gomes 
Fadel – ME, inscrita no CNPJ sob o nº . 04 .383 .019/0001-15, referente 
aos lotes 01 – r$51 .340,00 e 03 – r$6 .010,00; Nelson luiz Guimarães 
878 .449 .666-53 – ME, inscrita no CNPJ sob o n .º 12 .050 .215/0001-04, 
referente ao lote 04- R$50.070,00; Panificadora Buziani Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº . 04 .878 .891/0001-34, referente aos lotes 05 – r$29 .440,00 
e 06 – R$19.126,00; Poupy Distribuidora Comercial Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº . 00 .253 .043/0003-40, referente ao lote 02- r$12 .503,00 . 
a ata encontra-se junto à CPl da Prefeitura Municipal, na rua antônio 
da Conceição saraiva, 19, Centro, rio Doce/MG, no horário de 08:00h às 
12h e 14h às 16h . Maiores informações, CPl da Prefeitura Municipal de 
rio Doce . Tel . 31-3883-5242 . rio Doce, 06 de fevereiro de 2013 .

8 cm -06 381198 - 1
AVISO

o Município de rio Pomba torna público que fará realizar a licitação 
nº 011/2013, na Modalidade “Pregão” com procedimento “Presencial” e 
julgamento pelo “Tipo Menor Preço”, para aquisição de equipamento de 
informática para secretaria Municipal de saúde, conforme Convênio n° 
1715/2012 firmado entre o município e a Secretaria de Estado de Saúde. A 
sessão terá início às 14:00 horas (quatorze horas) do dia 26 de fevereiro de 
2013 na sala de licitações da Prefeitura, situada à av . raul soares, 15, no 
Município de rio Pomba/MG . o edital de licitação está a disposição dos 
interessados nos dias úteis no local já mencionado no horário comercial .

rio Pomba, 04 de fevereiro de 2013 .
Carla Nolasco Martins Vieira Coimbra

Pregoeira
4 cm -06 380938 - 1

P .M . SAbARá –HoMoloGaçõEs - Processo seletivo nº 001/2013 . 
objeto: Concessão de permissão remunerada de uso de espaço público, 
em caráter pessoal e precário, destinado à instalação de barracas para 
exploração de atividade econômica durante as festividades carnavales-
cas de 2 .013 . Homologado em 30/01/ .2013 e adjudicado para: adinan 
Magnani; Carla de Fátima santos oliveira; Christine bittencourt bueno; 
Elizabeth Alves; Giovani Alves; Humberto Vicente de Paiva; Marcos 
Moreira Cardoso e Nilton alessandro Mateus . Modalidade: Convite nº 
002/2013 . objeto: locação de 03 ambulâncias, sendo 01 (uma) uTI 
Móvel e 02 (duas) usb para utilização no atendimento pré-hospitalar 
e cobertura da demanda em 03 regionais, contemplando todos os equi-
pamentos e materiais de consumo médico hospitalar necessários para as 


