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– Pregão nº 95/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: ElETroFEr CoMEr-
CIal lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal DE PINTura 
VIÁrIa – Data de assinatura: 08/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: 
r$ 1 .819,40 - ata de registro nº 89/2012 – Pregão nº 95/12 – M . Pedro 
leopoldo – Contr .: JMD DIsTrIbuIDora lTDa - objeto: aQuIsI-
çÃo DE MaTErIal DE PINTura VIÁrIa – Data de assinatura: 
08/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 1 .819,40 – ata de registro 
nº 90/2012 – Pregão nº 101/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: GEraMIX 
CoNCrETo PrÉ-MIsTuraDo lTDa - objeto: aQusIçÃo DE 
CoNCrETo usINaDo – Data de assinatura: 15/10/2012 – Vigência: 12 
meses – Valor: r$ 56 .800,00 - ata de registro nº 91/2012 – Pregão nº 
99/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: CaPITal PaPElarIa E INFor-
MÁTICa lTDa – ME - objeto: aQuIsIçÃo DE IMPrEssos GrÁFI-
Cos E PraNCHETas – Data de assinatura: 19/10/2012 – Vigência: 12 
meses – Valor: r$ 1 .014,00 - ata de registro nº 91/2012 – Pregão nº 
99/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: EXTra ForMulÁrIo CoNTI-
Nuo E IMPrEssos GrÁFICos EM GEral lTDa – ME - objeto: 
aQuIsIçÃo DE IMPrEssos GrÁFICos E PraNCHETas – Data de 
assinatura: 19/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 498,00 - ata de 
registro nº 91/2012 – Pregão nº 99/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: 
GrÁFICa IGuaçu lTDa .- objeto: aQuIsIçÃo DE IMPrEssos 
GrÁFICos E PraNCHETas – Data de assinatura: 19/10/2012 – Vigên-
cia: 12 meses – Valor: r$ 5 .900,00 - ata de registro nº 91/2012 – Pregão 
nº 99/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: CaPITal PrINT GraFICa 
lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE IMPrEssos GrÁFICos E PraN-
CHETas – Data de assinatura: 19/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: 
r$ 14 .000,00 - ata de registro nº 91/2012 – Pregão nº 99/12 – M . Pedro 
leopoldo – Contr .: ProDaTa EDITora GrÁFICa lTDa – ME - 
objeto: aQuIsIçÃo DE IMPrEssos GrÁFICos E PraNCHETas 
– Data de assinatura: 19/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 468,00 
- ata de registro nº 92/2012 – Pregão nº 102/12 – M . Pedro leopoldo – 
Contr .: EQuIPar MÉDICo E HosPITalar lTDa –ME - objeto: 
aQuIsIçÃo DE MaTErIal HosPITalar E MaTErIal PoDolÓ-
GICo – Data de assinatura: 22/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 
1 .430,00 – ata de registro nº 92/2012 – Pregão nº 102/12 – M . Pedro 
leopoldo – Contr .: FIsIoMINas DIsTrIbuIDora DE MaTErIaIs 
MÉDICo HosPITalar lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal 
HosPITalar E MaTErIal PoDolÓGICo – Data de assinatura: 
22/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 4 .800,00 - ata de registro 
nº 92/2012 – Pregão nº 102/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: FIsIoMI-
Nas DIsTrIbuIDora DE MaTErIaIs MÉDICo HosPITalar 
lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal HosPITalar E MaTE-
rIal PoDolÓGICo – Data de assinatura: 22/10/2012 – Vigência: 12 
meses – Valor: r$ 4 .800,00 - ata de registro nº 92/2012 – Pregão nº 
102/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: HIPErMED CoMÉrCIo DE 
MaTErIaIs MÉDICos E HosPITalarEs lTDa - objeto: aQuIsI-
çÃo DE MaTErIal HosPITalar E MaTErIal PoDolÓGICo – 
Data de assinatura: 22/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 4 .517,60 
– ata de registro nº 93/2012 – Pregão nº 104/12 – M . Pedro leopoldo – 
Contr .: CENTral CalDas MaTErIaIs DE CoNsTruçÃo lTDa 
- objeto: aQuIsIçÃo DE FErraGENs E MaTErIaIs DE CoN-
suMo (CoNVÊNIo 105/2010) – Data de assinatura: 22/10/2012 – 
Vigência: 12 meses – Valor: r$ 15 .664,50 - ata de registro nº 93/2012 – 
Pregão nº 104/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: JMD DIsTrIbuIDora 
lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE FErraGENs E MaTErIaIs DE 
CoNsuMo (CoNVÊNIo 105/2010) – Data de assinatura: 22/10/2012 
– Vigência: 12 meses – Valor: r$ 479,00 – ata de registro nº 93/2012 – 
Pregão nº 104/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: ElETroFEr CoMEr-
CIal lTDa . EPP - objeto: aQuIsIçÃo DE FErraGENs E MaTE-
rIaIs DE CoNsuMo (CoNVÊNIo 105/2010) – Data de assinatura: 
22/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 2 .636,00– ata de registro 
nº 93/2012 – Pregão nº 104/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: MErCEa-
rIa INDIaNÓPolIs lTDa .-ME - objeto: aQuIsIçÃo DE FErra-
GENs E MaTErIaIs DE CoNsuMo (CoNVÊNIo 105/2010) – Data 
de assinatura: 22/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 4 .387,50 – 
ata de registro nº 94/2012 – Pregão nº 100/12 – M . Pedro leopoldo – 
Contr .: alVEs & FraNCo CoMÉrCIo DE MÓVEIs lTDa ME - 
objeto: aQuIsIçÃo DE MÓVEIs Para EsCrITÓrIo – Data de 
assinatura: 23/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 9 .480,00 – ata 
de registro nº 94/2012 – Pregão nº 100/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: 
sIlENE alVEs DE lIMa soarEs - ME - objeto: aQuIsIçÃo DE 
MÓVEIs Para EsCrITÓrIo – Data de assinatura: 23/10/2012 – 
Vigência: 12 meses – Valor: r$ 11 .850,00 - ata de registro nº 94/2012 – 
Pregão nº 100/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: CoMErCIal HIro-
CHIMa lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MÓVEIs Para EsCrITÓrIo 
– Data de assinatura: 23/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 
5 .606,00 - ata de registro nº 94/2012 – Pregão nº 100/12 – M . Pedro leo-
poldo – Contr .: lÍVIa CrIsTINa Dos saNTos rEIs - EPP - objeto: 
aQuIsIçÃo DE MÓVEIs Para EsCrITÓrIo – Data de assinatura: 
23/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$4 .676,00 - ata de registro nº 
94/2012 – Pregão nº 100/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: raFINE 
MÓVEIs lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MÓVEIs Para EsCrITÓ-
rIo – Data de assinatura: 23/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 
17 .840,00 – ata de registro nº 95/2012 – Pregão nº 98/12 – M . Pedro 
leopoldo – Contr .: brasIl MINas lICITaçõEs lTDa . ME - objeto: 
aQuIsIçÃo DE MaTErIal EsPorTIVo – Data de assinatura: 
29/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 6 .806,80 – ata de registro 
nº 95/2012 – Pregão nº 98/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: CoMEr-
CIal DIJaN lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal EsPor-
TIVo – Data de assinatura: 29/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 
11 .724,80 - ata de registro nº 95/2012 – Pregão nº 98/12 – M . Pedro leo-
poldo – Contr .: CoMErCIal ola lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE 
MaTErIal EsPorTIVo – Data de assinatura: 29/10/2012 – Vigência: 
12 meses – Valor: r$ 5 .220,25 - ata de registro nº 95/2012 – Pregão nº 
98/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: INDusTrIa DE bolas TITÃ 
lTDa .- objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal EsPorTIVo – Data de 
assinatura: 29/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 8 .226,80 - ata de 
registro nº 95/2012 – Pregão nº 98/12 – M . Pedro leopoldo – Contr .: 
rCa CoMErCIal lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal 
EsPorTIVo – Data de assinatura: 29/10/2012 – Vigência: 12 meses – 
Valor: r$ 9 .674,20- ata de registro nº 95/2012 – Pregão nº 98/12 – M . 
Pedro leopoldo – Contr .: Wr CoMÉrCIo DE arTIGos EsPorTI-
Vos lTDa - objeto: aQuIsIçÃo DE MaTErIal EsPorTIVo – Data 
de assinatura: 29/10/2012 – Vigência: 12 meses – Valor: r$ 9 .720,70

31 cm -17 366353 - 1
 o MuNIcÍPIo dE PIEdAdE dE cARATINGAtorna público que 
fará realizar o Processo licitatório nº 303/2012, Pregão Presencial para 
registro de Preços nº 030/2012 – objeto: aquisição de combustíveis 
automotivos (gasolina e óleo diesel) para atender os veículos da frota 
Municipal de Piedade de Caratinga . abertura dos envelopes será no dia 
03/01/2013 às 08:30 hs, na sala de licitações sito à av . Nossa senhora da 
Piedade, 372 – centro - Piedade de Caratinga . o Edital completo encon-
tra-se a disposição dos interessados no endereço acima . Maiores informa-
ções pelo tel: (33) 3323-8000 ou 3323-8001 - reginaldo da silva lima 
– Pregoeiro – Piedade de Caratinga .

3 cm -17 366389 - 1
o Município de Ribeirão das Nevestorna público que se encontra dispo-
nível através do site www .neves .mg .gov .br o edital do Pregão: 107/2012, 
Materiais de Consumo odontológico . a data para entrega dos envelopes 
e realização da sessão será dia 17/01/2013 às 09:00 horas e o do Pregão 
094/2012 aquisição de ração para atender ao Canil Municipal . a data 
para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 18/01/2013 às 
09:00 horas e o do Pregão 112/2012, Contratação de Empresa Especia-
lizada para Prestação de serviço de coleta, transporte, leitura de nível e 
análise de águas . a data para entrega dos envelopes e realização da ses-
são será dia 21/01/2013 às 09:00 horas . andréia F . Mendes/Presidente da 
CPl .

3 cm -17 366243 - 1
o Município de Rio do Prado/MG torna publico os Proc .054/2012, Pre-
gão Presencial 021/2012–Menor preço objeto: aquisição de uma retroes-
cavadeira zero km . abertura no dia 04/01/2013, 09h30min horas . a sessão 
será realizada na sede da Prefeitura Municipal localizado a rua severiano 
Fonseca, nº 43 centro, rio do Prado/MG, 17 de dezembro de 2012 – lia-
nele soares Ferraz – Pregoeiro .

2 cm -17 366320 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PIRAcIcAbA/MG, torna 
público: ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 108/2012 . PrEGÃo PrEsEN-
CIal Nº 029/2012 . Tipo: Menor Preço .Critério de Julgamento: Menor 
Preço unitário .objeto: aquisição com fornecimento parcelado de blocos 
de concreto . Fica prorrogado o prazo para recebimento dos envelopes de 
documentação e proposta para o dia 07/01/2013 devido as novas exigên-
cias previstas no item 9 .5 do edital . Pregoeira .

2 cm -17 366354 - 1

P .M . SAbARá –o secretário Municipal de administração, sr . belar-
mino José da silva Neto, no uso de atribuições legais, para todos efeitos 
e fins, torna sem efeito o ato de publicação veiculado no dia 13/12/2012, 
no jornal “Diário Oficial de Minas Gerais, Caderno 3 – Publicações de 
Terceiros, página 5, relativo ao 1º Termo aditivo ao contrato nº 185/2012 . 
EXTraTo: Contrato nº 228/2012 - Partes: Município de sabará e bonsu-
cesso Veículos e Peças ltda . objeto: aquisição de veículos automotores, 
tipo lotação automóvel, em atendimento à secretaria Municipal de saúde . 
Dt .: 17/12/2012 . Prazo: 30 dias . Valor Global: r$81 .130,00 . sabará, 17 
de dezembro de 2012 . (a) belarmino José da silva Neto . secretário Muni-
cipal de administração .

3 cm -17 366306 - 1

P .M . SAbARá – homologação-Modalidade: Pregão Presencial nº 
116/2012. Objeto: Contratação de instituição financeira, pública ou pri-
vada, para a prestação de serviços bancários . Valor: r$ 1 .400 .000,01 
(hum milhão, quatrocentos mil reais e um centavos) . Prazo: 60 (sessenta) 
meses . Homologada em 17/12/2012 e adjudicada ao Itaú unibanco s/a . 
sabará, 17 de dezembro de 2012 . (a) belarmino José da silva Neto . secre-
tário Municipal de administração .

2 cm -17 366488 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA/MG – PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 052/12 – Contratação de Empresa para locação de 
Caminhões . revogado .

PrEFEITura MuNICIPal DE saNTa luZIa/MG- CrT 0205/2012-PP 
075/2012 – Empresa: asp assessoria Pública ltda- objeto: Prestação De 
serviços Técnicos Especializados De assessoria Para acompanhamento 
Da Execução orçamentária E Financeira Do Pnafm E Em Contabilidade 
Pública Para a Divisão De Execução Contábil- ass: 11/12/2012 . Prazo: 
12 meses - Preço: r$ 390 .000,00

3 cm -17 366325 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA dE cATAGuA-
SES-MG, secretaria Municipal de administração . aviso de licitação . 
Pregão 12/2012 . objeto: aquisição de Trator e Implementos  . Cópia do 
edital através do tel: 32-3425-12-23 e no endereço praça agostinho alves 
araújo, 26, centro . Data e entrega das propostas no local acima até ás 9:00 
( nove ) horas do dia 4/01/2013 .

2 cm -17 366269 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA VITÓRIA/MG- Extrato de 
aditivos - 1º Termo aditivo ref . Contrato: 056/2012; Pr 039/2012 Par-
tes: Pref . Mun . santa Vitória e Gestores de Midia brasil Central ltda 
objeto: acréscimo no valor do contrato original; Vigência: 28/11/2012 a 
31/12/2012; Valor acrescido: R$-5.462,10; Recursos financeiros e Dota-
ção orçamentária: do ano em curso
1º Termo aditivo ref . Contrato: 055/2012; Pr 039/2012 Partes: Pref . 
Mun. Santa Vitória e Editora Grafica Paula Moura Ltda Objeto: acrés-
cimo no valor do contrato original; Vigência: 28/11/2012 a 31/12/2012; 
Valor acrescido: R$-21.035,88; Recursos financeiros e Dotação Orçamen-
tária: do ano em curso
2º Termo aditivo ref . Contrato: 154/2011; TP 013/2011 Partes: Pref . Mun . 
santa Vitória e santerp – saneamento, Terraplanagem, Pavimentação e 
Const . Civil ltda objeto: acréscimo no valor do contrato original; Vigên-
cia: 28/11/2012 a 31/12/2012; Valor acrescido: r$-23 .645,16; recursos 
financeiros e Dotação Orçamentária: do ano em curso
1º Termo aditivo ref . Contrato: 099/2012; TP 012/2012 Partes: Pref . Mun . 
santa Vitória e ana Cândida de Queiroz objeto: acréscimo no valor do 
contrato original; Vigência: 28/11/2012 a 31/12/2012; Valor acrescido: 
R$-48.425,00; Recursos financeiros e Dotação Orçamentária: do ano em 
curso
1º Termo aditivo ref . Contrato: 128/2012; Pr 082/2012 Partes: Pref . 
Mun . santa Vitória e almeida & barbosa Ind . e Com . de Mat . p/ Cons-
trução ltda objeto: acréscimo no valor do contrato original; Vigência: 
28/11/2012 a 31/12/2012; Valor acrescido: R$-25.048,64; Recursos finan-
ceiros e Dotação orçamentária: do ano em curso
1º Termo aditivo ref . Contrato: 145/2012; Pr 091/2012 Partes: Pref . 
Mun . santa Vitória e Prime sinalização ltda objeto: acréscimo no valor 
do contrato original; Vigência: 28/11/2012 a 31/12/2012; Valor acrescido: 
R$-24.954,34; Recursos financeiros e Dotação Orçamentária: do ano em 
curso
1º Termo aditivo ref . Contrato: 146/2012; Pr 092/2012 Partes: Pref . 
Mun . santa Vitória e Prime sinalização ltda objeto: acréscimo no valor 
do contrato original; Vigência: 28/11/2012 a 31/12/2012; Valor acrescido: 
R$-14.297,80; Recursos financeiros e Dotação Orçamentária: do ano em 
curso

8 cm -17 366268 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo ANTÔNIo do MoNTE . 
EXTraTo DE raTIFICaçÃo DE DIsPENsa Nº 011/2012 . Pro-
CEsso 0122/2012 . Nos termos do disposto no artigo 24, Incisos X da 
lei Federal nº 8 .666 de 21 de junho de 1993, e considerando as razões 
apresentadas na justificativa contida no Processo em epígrafe, ratifico o 
ato Dispensa de licitação, objetivando a locação de imóvel localizado à 
rua ludovico Henrique Quirino, nº 45, neste município . santo antônio 
do Monte, 10 de dezembro de 2012 . (a) leonardo lacerda Camilo - Pre-
feito Municipal .

2 cm -17 366360 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo FRANcISco/MG – Pregão 
Presencial nº 052/2012 . obJETo: aquisição de combustíveis e óleos 
lubrificantes. Credenciamento: 07/01/2013 às 09:00 horas – Luiz Rocha 
Netto – Prefeito Municipal . Maiores informações: (038) 3631-1617 .

1 cm -17 366238 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do AbAETÉ-
torna público a abertura do Processo licitatório 108/2012 - Pregão Pre-
sencial 074/2012 - SRP, aquisição de combustíveis e lubrificantes, aber-
tura dia 02/01/2013 às 9 horas; Processo licitatório 109/2012 - Pregão 
Presencial 075/2012, prestação de serviços de transporte escolar do ensino 
fundamental, abertura dia 07/01/2013 às 9 horas; Informações: Prefeitura/
licitação Praça Messias Mattos, 110 – Centro - são Gonçalo do aba-
eté/MG, Fone: (38)3563-1216, email: licitacao@saogoncalodoabaete .
mg .gov .br .

2 cm -17 366260 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do RIo 
AbAIXo/MG– 2º aditivo ao contrato 077/12 . Partes: PMsGra e Horebe 
locações, serviços e Eventos ltda . Valor: r$ 40 .835,00 .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo G . Do rIo abaIXo - Termo 
de Contrato n° 509/2012 - objeto: Contratação de empresa para: lote 
01 – Construção de quadra em Vargem da lua e Martins, em são Gon-
çalo do rio abaixo/MG . Partes: PMsGra e sérvulo Construções e 
Estruturas Metálicas ltda . Vigência: 20/12/2012 a 19/05/2013 . Valor: r$ 
616 .833,54 .
Termo de Contrato n° 510/2012 - objeto: Contratação de empresa para: 
lote 02 – Construção de quadra em Água limpa e Cachoeira do Carmo e 
vestiário em Cachoeira do Carmo, em são Gonçalo do rio abaixo/MG . 
Partes: PMsGra e larkus Engenharia ltda - EPP . Vigência: 20/12/2012 
a 18/06/2013 . Valor: r$ 590 .000,00 .
Termo de Contrato n° 525/2012 - objeto: recuperação de taludes – reve-
getação em localidades diversas no Município de são Gonçalo do rio 
abaixo . Partes: PMsGra e Nova Força locações e Prestações de servi-
ços ltda . Vigência: 11/ 12/2012 a 10/04/2013 . Valor: r$ 283 .382,50 .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo abaIXo/
MG – 3º aditivo ao contrato 429/11 . Partes: PMsGra e Engeita Engenha-
ria ltda . Prazo: 60 dias - Valor: r$ 94 .782,13 .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo abaIXo/
MG – 1º aditivo ao contrato 352/12 . Partes: PMsGra e Construtora 
linhares ltda . Prazo: 120 dias .

6 cm -17 366428 - 1
o Município de S .P . união/MG, com sede a rua Cel Joao Ferreira bar-
bosa 46 centro CNPJ 18 .666 .172/0001-64 torna publico que foi adjudi-
cado, homologado e firmado contrato por força de proc. Nº 095/12 na 
modalidade TP Nº 07/12 cujo objeto “contrataçao empresa especializada 
p/ execução de serv de terraplenagem , implantação de pavimento asfal-
tico em C .b .u .Q ., nas ruas Maria Julia da Conceição e Guilherme Custo-
dio de lima, atraves de convenio com Governo Estado de M .G . (segov), 
com a empresa Pavidez Eng . ltda CNPJ 01 .744 .153/0001-06, localizada 
aav . Ver . Dr . antero Verissimo da Costa 420 Muzambinho/MGpelo valor 
global r$ 103 .852,74 – s .Pedro da união 28/06/12 -Paulo Geraldo Honó-
rio Pereira Pref . Municipal .

3 cm -15 366167 - 1
aVIso DE rETIFICaçÃo lICITaçÃo - a Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Rio Preto-MG torna público a retificação do Pregão Pre-
sencial nº 004/2012, alterando o objeto para aquisição de um veículo 0KM 
e uma van . Para maiores informações e obtenção do edital completo entre 
em contato pelo telefone (31) 3867-5126, pessoalmente na Prefeitura 
Municipal de são sebastião do rio Preto, no e-mail: licitacao@saosebas-
tiaodoriopreto .mg .gov .br de segunda a sexta de 08:00 às 17: 00 horas .

2 cm -17 366411 - 1

Prefeitura Municipal de Sardoá (MG),Errata Extrato de Dispensa nº . 
001/2012, para aquisição Combustível (Óleo Diesel e Gasolina Comum), 
para atender as secretarias Municipais, de acordo com art . 24 . parágrafo 
IV da lei 8666/93, em favor da empresa: Posto Koala ltda - EPP, EDI-
ValDo CarValHaIs DE souZa – PrEFEITo MuNICIPal .

2 cm -17 366301 - 1
A Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MGtorna público os 
seguintes editais de licitação . - Tomada de Preços 003/2012 - abertura 
02/01/2013-08:00 horas-objeto: aquisição de medicamentos diversos
- Pregão Presencial 013/2012 - abertura 02/01/2013 - 13:00 horas - 
Objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes diversos. Maiores 
informações podem ser obtidas através do e-mail: serradasaudademg@
gmail .com . os editais completos poderão ser retirados na sede da Prefei-
tura Municipal, à Pça ademar ribeiro de oliveira nº 130 - Centro - serra 
da saudade/MG, através de protocolo

2 cm -17 366400 - 1

MuNIcÍPIo dE SETubINHA/MG- aviso de licitação - TP 004/2012 
- Contratação de empresa de natureza jurídica, especializada na área de 
assessoria e Consultoria Pública em prestação de serviços Técnicos espe-
cializados com o objetivo de implementação administrativa da Prefeitura . 
Abertura para o dia 04/01/2013 às 10 horas. Demais especificações se 
encontram à disposição dos interessados na sede a rua Inácio Esteves 
lima, 163, e poderá ser obtido no horário comercial . Maiores informa-
ções pelo telefax: (33) 3514-9213 . E-mail: licitacao@setubinha .mg .gov .
br . setubinha, 17 de dezembro de 2012 .

2 cm -17 366404 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubá-MG .AVISo dE lIcITA-
çÃo– a Prefeitura de ubá comunica a realização do Pregão Eletrônico 
nº . 168/2012 para aquisição de medicamentos para atender as demandas 
judiciais impetradas contra o município, destinados aos pacientes cadas-
trados na secretaria Municipal de saúde . a sessão de abertura iniciará no 
dia 08/01/2013 às 9 horas, no site da Caixa Econômica Federal (www .
caixa .gov .br) . Edital completo no site www .uba .mg .gov .br ou no site da 
caixa www .caixa .gov .br  .

2 cm -17 366188 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubERlÂNdIA-MG

sECrETarIa MuNICIPal DE aDMINIsTraçÃo
DIrETorIa DE CoMPras

aVIso DE susPENsÃo - CoNVoCaçÃo PÚblICa
ProCEsso sElETIVo PÚblICo Nº 422/2012

 objeto: Processo seletivo que visa selecionar organizações sociais já 
qualificadas ou que pretendem reconhecimento como tal, interessadas 
na celebração de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerencia-
mento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na 
unidade de atendimento Integrado Dr . Domingos Pimentel de ulhôa – 
uaI luizote . o Presidente da Comissão Permanente de licitação, no uso 
de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das empre-
sas interessadas que adquiriram o Edital da Convocação Pública supra-
mencionada, que a mesma foi susPENsa, “sine die”, por determinação 
judicial . assim sendo, oportunamente será marcada nova data para a ses-
são Pública de abertura dos envelopes de Documentação e de Propostas . 
uberlândia, 17 de dezembro de 2012 . Edival Francisco da Cruz - Presi-
dente da Comissão Permanente de licitação

aVIso DE susPENsÃo - CoNVoCaçÃo PÚblICa
ProCEsso sElETIVo PÚblICo Nº 862/2012

 objeto: Processo seletivo que visa selecionar organizações sociais já 
qualificadas ou que pretendem reconhecimento como tal, interessadas na 
celebração de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na unidade 
de atendimento Integrado anice adib Jatene – uaI Tibery . o Presidente 
da Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribuições legais, 
torna público e para conhecimento das empresas interessadas que adqui-
riram o Edital da Convocação Pública supramencionada, que a mesma foi 
susPENsa, “sine die”, por determinação judicial . assim sendo, opor-
tunamente será marcada nova data para a sessão Pública de abertura dos 
envelopes de Documentação e de Propostas . uberlândia, 17 de dezembro 
de 2012 . Edival Francisco da Cruz - Presidente da Comissão Permanente 
de licitação

aVIso DE susPENsÃo - CoNVoCaçÃo PÚblICa
ProCEsso sElETIVo PÚblICo Nº 863/2012

 objeto: Processo seletivo que visa selecionar organizações sociais já 
qualificadas ou que pretendem reconhecimento como tal, interessadas na 
celebração de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na unidade 
de atendimento Integrado Morumbi – uaI Morumbi . o Presidente da 
Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribuições legais, 
torna público e para conhecimento das empresas interessadas que adqui-
riram o Edital da Convocação Pública supramencionada, que a mesma 
foi suspensa, “sine die”, por determinação judicial . assim sendo, opor-
tunamente será marcada nova data para a sessão Pública de abertura dos 
envelopes de Documentação e de Propostas . uberlândia, 17 de dezembro 
de 2012 . Edival Francisco da Cruz - Presidente da Comissão Permanente 
de licitação

aVIso DE susPENsÃo - CoNVoCaçÃo PÚblICa
ProCEsso sElETIVo PÚblICo Nº 864/2012

 objeto: Processo seletivo que visa selecionar organizações sociais já 
qualificadas ou que pretendem reconhecimento como tal, interessadas na 
celebração de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na unidade 
de atendimento Integrado Tubal Vilela da silva – uaI Planalto . o Pre-
sidente da Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público e para conhecimento das empresas interessadas 
que adquiriram o Edital da Convocação Pública supramencionada, que a 
mesma foi suspensa, “sine die”, por determinação judicial . assim sendo, 
oportunamente será marcada nova data para a sessão Pública de aber-
tura dos envelopes de Documentação e de Propostas . uberlândia, 17 de 
dezembro de 2012 . Edival Francisco da Cruz - Presidente da Comissão 
Permanente de licitação

aVIso DE susPENsÃo - CoNVoCaçÃo PÚblICa
ProCEsso sElETIVo PÚblICo Nº 865/2012

 objeto: Processo seletivo que visa selecionar organizações sociais já 
qualificadas ou que pretendem reconhecimento como tal, interessadas na 
celebração de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na unidade 
de atendimento Integrado Dr . Josias de Freitas – uaI roosevelt . o Pre-
sidente da Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público e para conhecimento das empresas interessadas 
que adquiriram o Edital da Convocação Pública supramencionada, que 
a mesma foi susPENsa, “sine die”, por determinação judicial . assim 
sendo, oportunamente será marcada nova data para a sessão Pública de 
abertura dos envelopes de Documentação e de Propostas . uberlândia, 17 
de dezembro de 2012 . Edival Francisco da Cruz - Presidente da Comissão 
Permanente de licitação

aVIso DE susPENsÃo - CoNVoCaçÃo PÚblICa
ProCEsso sElETIVo PÚblICo Nº 866/2012

 objeto: Processo seletivo que visa selecionar organizações sociais já 
qualificadas ou que pretendem reconhecimento como tal, interessadas na 
celebração de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na unidade 
de atendimento Integrado Dr . João Fernandes de oliveira – uaI Martins . 
o Presidente da Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atri-
buições legais, torna público e para conhecimento das empresas interes-
sadas que adquiriram o Edital da Convocação Pública supramencionada, 
que a mesma foi suspensa, “sine die”, por determinação judicial . assim 
sendo, oportunamente será marcada nova data para a sessão Pública de 
abertura dos envelopes de Documentação e de Propostas . uberlândia, 17 
de dezembro de 2012 . Edival Francisco da Cruz - Presidente da Comissão 
Permanente de licitação

20 cm -17 366330 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VIRGÍNIA/MG –extrato de contra-
tos do mês de novembro de 2012: Contratante: o Município de Virgínia/
MG .1–Processo nº 0200/2012–PP nº 89–objeto:aquisição de GÊNEros 
alIMENTÍCIos para atender as necessidades da administração Muni-
cipal de Virgínia . Valor: r$ 4 .859,00 . Vigência do contrato: 05/11/2012 
a 31/12/2012 . Contratado: bruno ribeiro Negreiros ME . 2 – Processo nº 
0209/2012 – PP nº 90 –objeto: Contratação de VEÍCulos para aten-
der as necessidades da administração Municipal de Virgínia . Valor: r$ 
3 .560,00 . Vigência do contrato: 05/11/2012 a 31/12/2012 . Contratado: 
sebastião Pinto dos santos .3– Processo nº 0210/2012 – PP nº 91 –objeto: 
Contratação de empresa para elaboração de trabalhos técnicos no desen-
volvimento da Política Municipal de ProTEçÃo Do PaTrIMôNIo 
CulTural E PolÍTICa DE TurIsMo do Município de Virgínia . 
Valor: r$ 18 .800,00 . Vigência do contrato: 05/11/2012 a 05/05/2013 . 
Contratado: Memória arquitetura ltda .4–Processo nº 0212/2012 – PP 
nº 92 – objeto: aquisição de combustível ÓlEo DIEsEl s50 para 
atender as necessidades da administração Pública de Virgínia . Valor: 
r$12 .180,00 . Vigência do contrato: 05/11/2012 a 31/12/2012 . Contra-
tado: Memória arquitetura ltda . 5– segundo Termo aditivo do Processo 
nº 0605/2011 – PP nº 48–objeto: referente aquisição de CoMbusTÍ-
VEIs para manutenção dos veículos e máquinas da Prefeitura Munici-
pal de Virgínia . Valor: r$12 .095,00 . Vigência do contrato: 05/11/2012 a 
31/12/2012 . Contratado: auto Posto Varella ltda . Virgínia, 18 de dezem-
bro de 2012 – Edson aparecido ramos - Prefeito Municipal .

6 cm -17 366299 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VIRGINIA/MG - aVIso DE rETI-
FICaçÃo Do EDITal DE lICITaçÃo .1) Processo de licitação nº 
0218/2012 – Pregão Presencial nº 0094/2012–objeto: aquisição de 3 
(três) VEÍCulos NoVos, 0 km, com capacidade mínima para 09 luga-
res, para atender as necessidades do PsF - Programa da saúde da Família 
da Zona rural de Virgínia/MG . Credenciamento: 04/01/2013 às 13h00 
Abertura da sessão de lances: 04/012013 às 13h15. Horário oficial de Bra-
sília/DF . Informações complementares e solicitação de edital na sede da 
Prefeitura Municipal ou pelo e-mail licitacoesvirginia@yahoo .com .br . 
Horário oficial de Brasília/DF. O Edital e seus Anexos encontram-se a 
disposição na sede da Prefeitura Municipal . Virgínia, 18 de dezembro de 
2012. José Donizeti de Carvalho Uchoas – Pregoeiro oficial.

3 cm -17 366316 - 1

o PREFEITo MuNIcIPAl dE SÃo SEbASTIÃo dA VARGEM 
AlEGRE/MG, no uso de suas atribuições, HoMoloGa o resultado 
final do Concurso Público promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL 
e organizado pela empresa sEaP CoNsulTorIa & CoNCursos 
PÚblICos, através do Decreto nº 242/2012 de 17 de dezembro de 2012, 
nos termos do Edital nº 001/2012 publicado no site www .seapconcursos .
com .br, para que produza os seus efeitos legais .

2 cm -17 366210 - 1
o MuNIcIPIo dE cARATINGA– Torna Público Extrato do aditivo 
do Contrato nº . 022/2011 - Processo nº 0919/2011 – Tomada de Preços 
Nº . 002/2011 – objeto: Construção de muros de concreto armado tiran-
tado e gabião . Contratada: MrT - ENGENHarIa E CoNsTruçõEs 
lTDa . Fica prorrogado pelo prazo de 06 (seis) meses . Dotação: 02 .10 .
03 .185410006 .1072000 .449051000000 - Ficha 2100; 02 .10 .03 .1854100
06 .1072000 .449051000000 - Ficha 2102 . João bosco Pessine Gonçalves 
– Prefeito Municipal .

2 cm -17 366416 - 1
o MuNIcIPIo dE cARATINGA– Torna Público Extrato do aditivo do 
Contrato Nº . 049/2010 – Processo Nº . 3306/2010 – Tomada de Preços Nº . 
009/2010 – objeto: Cessão de licença de uso de software para Gestão 
da administração Publica incluindo, treinamento, serviços de manuten-
ção mensal que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas nos 
softwares adquiridos, atendimento e suporte técnico quando solicitado . 
PPa - Plano Plurianual e lDo - lei de Diretrizes orçamentárias . Con-
tratada: GoVErNaNçabrasIl s/a TECNoloGIa E GEsTÃo EM 
sErVIço . Dotação:02 .03 .03 .041210006 .2024000 .339039000000000 – 
Ficha 204 . Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses . Caratinga/
MG . João bosco Pessine Gonçalves – Prefeito Municipal .

3 cm -17 366409 - 1
o MuNIcIPIo dE cARATINGA –Torna Público Extrato dos Contra-
tos referentes ao Processo Nº . 0468/2012 – Inexigibilidade Nº . 004/2012 
– objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para realização 
de exames especializados, exames laboratoriais, exames ambulatoriais e 
consultas especializadas (Tabela sus) . Contrato nº . 036//2012 – bio Erg 
Clínica de reabilitação Física e Home Care ltda; Contrato nº . 037/2012 – 
Centro de Diagnóstico leste de Minas ltda; Contrato nº . 038/2012 – lito 
Clínica Caratinga ltda . Prazo: 12 (doze) meses . Dotação: 02 .02 .05 .02 .05
 .01 .103020001 .2039000 .339039000000 . Caratinga/MG . João bosco Pes-
sine Gonçalves – Prefeito Municipal .

3 cm -17 366417 - 1
o MuNIcIPIo dE cARATINGA– Torna Público Extrato do aditivo 
do Contrato nº . 058/2009 - Processo nº 3203/2009 – Convite Nº . 021/2009 
– objeto: Desenvolvimento dos serviços técnicos necessários à elabora-
ção do Plano de Habitação de Interesse social - PlHIs do Município de 
Caratinga e a capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil 
para implementação do PlHIs . Contratada: sTaTus arQuITETura E 
CoNsulTorIa lTDa . Dotação: 02 .07 .01 .041220006 .2011000 .339039
000000 - Ficha: 1693 . Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2012 . 
Caratinga/MG . João bosco Pessine Gonçalves – Prefeito Municipal .

3 cm -17 366410 - 1
Prefeitura Municipal de Gameleiras-MG -Extrato de adjudicação/
Homologação-Processo de licitação nº: 000040/2012 Modalidade: 
Pregão/000024/2012 Contratante: Município de Gameleiras/MG objeto 
da licitação: aquisição de Veículos 0 Km Tipo Passeio de 04 Portas . 
Contratados /Valores: autonorte Veículos e Peças ltda . no valor de r$ 
30 .000,00

2 cm -17 366333 - 1
CÂMara MuNICIPal DE saNTa rITa DE MINas/MG - Termo 
aditivo ao contrato celebrado no Processo licitatório nº 002/2012, na 
modalidade Tomada de Preços nº 002/2012 entre a CÂMara MuNI-
CIPal DE saNTa rITa DE MINas e a empresa CoNsTruTora 
MaGalHÃEs lTDa .

1 cm -17 366397 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cATAGuASES/MG . lICITaçÃo 
susPENsa – ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 132/2012 – CoNCor-
rÊNCIa PÚblICa Nº 003/2012 . o Município de Cataguases, através 
da Comissão Permanente de licitações comunica a todos os interessados 
que fica SUSPENSA a abertura do Processo Licitatório nº 132/2012, na 
modalidade Concorrência Pública nº 003/2012 com objeto de outorga de 
concessão onerosa dos serviços de transporte público coletivo urbano de 
passageiros do Município de Cataguases mediante determinação da sus-
pensão do certame através do ofício nº 20227/2012 do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais . Cataguases, 11 de dezembro de 2012 .
 ClassIFICaçÃo DE ProPosTas – ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 
139/2012 – ToMaDa DE PrEços Nº 008/2012 . obJETo: restauração 
do imóvel alugado pelo Município situado na rua antônio s . de Carva-
lho, s/nº, bairro ana Carrara, com restabelecimento da entrada do imóvel 
ao seu antigo acesso e reconstrução dos muros divisórios . aos 05 dias do 
mês de dezembro do ano de 2012 a Comissão Permanente de licitações 
ClassIFICa em 1º lugar a proposta da empresa ramos de almeida & 
Cia ltda com o valor global de r$ 28 .510,86 . abre prazo recursal de 05 
(cinco) dias após a data da publicação .
 raTIFICaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 137/2012 – INEXI-
GIbIlIDaDE DE lICITaçÃo Nº 018/2012 – CrEDENCIaMENTo 
Nº 001/2012 . obJETo: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de exames . EMPrEsa CrEDENCIaDa: Hospital de Catagua-
ses. VALORES: Os valores foram previamente definidos no edital. JUS-
TIFICaTIVa: Caput, artigo 25, lei nº 8666/93 . raTIFICaçÃo EM: 
06/12/2012 .

6 cm -17 366246 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MAcHAcAlIS/MG . EXTraTos 
DE CoNTraTos . a Pref . M . de Machacalis, torna público os Extratos 
dos Contratos nº 123/2012 - Pregão Presencial 052/2012 . Partes: Pref . M . 
de Machacalis e rubens Vaqueiro Guimarães (Power som) . Valor: r$ 
15 .800,00 (Quinze mil e oitocentos reais) . objeto: serviços de sonoriza-
ção Iluminação, show para a terceira idade . Contrato nº 124/2012 - Pre-
gão Presencial 053/2012 – Zelma Caldeira dos santos . Valor: r$ 8 .750,00 
(oito mil setecentos e cinquenta reais) . objeto: serviços de Coquetel para 
a terceira idade . assinado em 17 de dezembro de 2012 . leonice lisboa da 
silva Cardoso – Prefeita Municipal .

3 cm -17 366247 - 1
PREFEITuRA dE bocAIÚVA/MG . Termo aditivo . Proc . lic . 82/10, 
TP n° . 4/10 . objeto: Cont . serv . pavimentação c/ bloquetes . 3º termo adi-
tivo ao contrato: 138/10 . Contratada:Construtora bJN lTDa ME . Prorro-
gado prazo p/ 21/12/12 . ricardo a . Veloso . Prefeito Municipal .

1 cm -17 366376 - 1
MuNIcÍPIo dE boNITo dE MINAS/MG- Contrato nº . 050/2012 
- CPl - Processo administrativo nº . 043/2012 - Tomada de Preços nº . 
011/2012 . Contratante: Município de bonito de Minas/MG . Contra-
tado: JD Construtora e Empreendimentos ltda-ME . Execução indireta 
por empreitada Global . Valor r$ 189 .125,77 (cento e oitenta e nove mil 
cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) . Vigência: 180 dias, 
contados da data da emissão da ordem de Início dos serviços . José rai-
mundo Viana - Prefeito Municipal . Doutor Djalma alves Teixeira - asses-
sor Jurídico .

MuNICÍPIo DE boNITo DE MINas/MG - Extrato de Contrato . Con-
tratante: Município de bonito de Minas/MG . Contratado: JD Construtora 
e Empreendimentos ltda-ME . Contrato nº . 041/2012 - CPl . Processo 
administrativo nº . 039/2012 . Tomada de Preços nº . 009/2012 . Execu-
ção indireta por empreitada global . Valor r$: 98 .662,28 . Vigência: 180 
dias, contados da data da emissão da ordem de Início dos serviços . José 
raimundo Viana - Prefeito Municipal . Doutor Djalma alves Teixeira - 
assessor Jurídico .

4 cm -17 366256 - 1
o Município Sra . oliveira/MGtorna público o Termo aditivo ao Con-
trato referente à licitação TP 004/2012 - Processo 035/2012, celebrado 
com a empresa Planesan Engenharia ltda ., cujo objeto é pavimentação 
de vias públicas do município de sra . de oliveira/MG . Fica alterada a 
Cláusula segunda do contrato original 044/2012, que terá duração até 
31/12/2012 . sebastião araújo de oliveira - Prefeito Municipal .

2 cm -17 366307 - 1
o Município Sra . oliveira/MGtorna público o Termo aditivo ao Con-
trato referente ao Pregão 014/2012 - Processo 039/2012, celebrado com a 
empresa Planesan Engenharia ltda ., cujo objeto é construção do sistema 
de esgoto do Município . Fica alterada a Cláusula Terceira do contrato ori-
ginal 048/2012, que terá duração até 31/12/2012 . sebastião araújo de oli-
veira - Prefeito Municipal .

2 cm -17 366312 - 1
s . J . Ponte/MG - Proc . 042/2011 - TP 004/2011 - Const . 03 ubs - Port . 
Minist . 3766/2010 - 4º aditivo CTr 071/2011 - altera projeto da ubs do 
Dist . olímpio Campos - Vr . r$ 37 .888,14 - Inc . I, al . “a”, art . 65 - § 1º, 
art . 65, da lei 8 .666/93 - 22/10/2012 .

1 cm -17 366321 - 1


