
minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros quarTa-feira, 28 de novembro de 2012 – 5 
os interessados poderão retirar o edital, ou obter informações na 
Coordenação de Compras da secretaria Municipal de saúde, situ-
ada à Rua Teófilo Otoni, nº421, Bairro Centro – Cep: 35020-600, 
pelo telefone (33) 3271-1172 e 3225-1731, no horário de 12 horas 
às 18 horas de segunda-feira a sexta-feira em dias de expediente, 
através do e-mail compras .saude_gv@hotmail .com e do site 
www.valadares.mg.gov.br – Data da sessão: 17/12/2012. Horário 
da sessão, credenciamento e entrega dos envelopes: 09 horas e 30 
minutos . Governador Valadares, 27 de novembro de 2012 . renato 
Fraga Valentim / secretário Municipal de saúde .

4 cm -27 360193 - 1

aviso de mudança na data de abertura do pregão presencial 
085/2012,o MuNIcÍPIo dE GuAXuPÉ – MG . Processo de 
licitação, modalidade Pregão Presencial n .º 094/2012, Processo 
n .º 266/2012, Tipo Menor Valor por Item . objeto: registro de 
preços para aquisição de material de consumo de enfermagem e 
descartáveis para a secretaria Municipal de saúde do município 
de Guaxupé/MG, material destinado aos ambulatórios das uBs e 
PSFs do município de Guaxupé, durante um período de 12 (doze) 
meses, cuja abertura estava marcada para o dia 30 de novem-
bro de 2012, às 09:00 horas teve sua data de abertura alterada . 
a nova data de abertura será dia 13 de dezembro, as 09:00 horas . 
Tal mudança se dá em obediência ao disposto no §4º do artigo 
21 da Lei 8.666/93. O edital retificado e as demais informações 
relativas a presente licitação estarão à disposição dos interessa-
dos na Prefeitura do Município de Guaxupé, secretaria Municipal 
de administração, na avenida Conde ribeiro do Valle, 68, Cen-
tro, nesta cidade, tel 3559-1021 ou no site www.guaxupe.mg.gov.
br, onde poderão ser lidos, examinados e baixados a partir do dia 
03/12/2012 . Guaxupé, 26 de novembro de 2012 . angelo Zampar 
- secretário Municipal de administração .

4 cm -27 360230 - 1

Prefeitura de Ipatingacomunica resultado Pregão 117/2012 – 
Serv. Gráficos e outdoor. As empresas venceram os respectivos 
lotes: Gráfica Tavares – 01 e 02, Gráfica Iguaçu Ltda - 03 e Patty 
Painéis ltda - 04 . Cópia ata telefax 31 3829-8154 . secretário 
saúde, em 27/11/2012 .

1 cm -27 360159 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRA . aVIso: PrEGÃo 
PrEsENCIal PMI/sMa/DECoN N° 120/2012, ProCEsso 
lICITaTÓrIo PMI/sMa/DECoN Nº 270/2012 . objeto: Con-
tratação de empresa para serviço de confecção de 50.000 (cin-
quenta mil) carnês com dados variáveis, para impressão de guias 
de IPTu, para o exercício de 2013 destinados ao Município de Ita-
bira/MG . recebimento dos envelopes de propostas e habilitação: 
dia 10/12/2012, às 10:00 horas no auditório da Prefeitura Muni-
cipal de Itabira/MG . o edital poderá ser retirado no Departamento 
de Contratos ou solicitado pelo e-mail smasel@itabira .mg .gov .br 
a partir do dia 28/11/2012, de 12:00 às 17:00 horas . Itabira, 27 
de novembro 2012 . João Mário de Brito - secretário Municipal 
de administração .

3 cm -27 360223 - 1

PREFEITuRA M . ITANHANdu / MG– Pregão Presen-
cial 57/2012 – objetivando a contratação de empresa ou pro-
fissional qualificado para execução de piso em granitina e aqui-
sição de materiais, projeto padrão FNDE/MEC, conforme 
convênio 830 .191/2007 . Início do credenciamento dia 10/12/2012, 
às 14h00min . Informações na Prefeitura . Praça amador Guedes, 
nº.165. Tel 35 3361-2000. Edital no site www.itanhandu.mg.gov.
br . Marcos alexandre de Carvalho – Pregoeiro .

2 cm -27 360219 - 1

MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu– Prefeitura Municipal – No 
cumprimento do art . 26 da lei nº 8 .666/93 e, com vistas às jus-
tificativas técnicas e jurídicas contidas no processo administra-
tivo nº 258/2012, ratifico da Dispensa nº 089/2012, com fulcro 
nos arts . 24, XVII 26 da lei nº 8 .666/93 . objeto: revisão pro-
gramada do veículo . Contratada: revemax Veículos e Peças ltda . 
Contratante: Município de Itatiaiuçu . Valor do serviço: r$ 549,42 . 
Itatiaiuçu/MG, 27/11/2012 . Wagner Mendonça Chaves – Prefeito 
Municipal

2 cm -27 360096 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAÚ dE MINAS– 
ToMaDa DE PrEços N .º 008/2012 – a P .M .I .M . torna público 
que fará realizar licitação dia 17/12/2012, às 13h30min, na 
modalidade de Tomada de Preços, tipo “Menor Preço Global”, 
de acordo com as leis 8 .666/93, 8 .883/94 e 9 .648/98, visando à 
execução da obra de cobertura e reforma de quadra poliesportiva 
do Parque Municipal odélio de Brito, situada na avenida Engº 
Manoel Batista, neste município . Visita técnica obrigatória dias 
11 e 12/12/2012, no horário de 13h00min as 16h00min, pelo res-
ponsável técnico da empresa . a pasta completa poderá ser adqui-
rida pessoalmente no setor de licitações através do recolhimento 
da taxa no valor de r$ 50,00 . Maiores informações pelo fone: 
(0XX)35.3536-4120 ou e-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.
br. Itaú de Minas (MG), em 26 de novembro de 2.012. Janete 
alves de Pádua . Presidente da Comissão de licitações .

3 cm -27 359950 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JAcuTINGA – MG . aviso 
de licitação . Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Munici-
pal o Processo nº . 394/2012, modalidade Pregão Presencial nº 
134/2012, do tipo menor preço por item, para registro de preços de 
serviços de instalação, monitoramento e manutenção de alarmes 
e de instalação e manutenção de circuitos fechados de televisão, 
incluindo gravação . o credenciamento e abertura dos envelopes 
dar-se-á no dia 11/12/2012, às 15 horas . o instrumento convoca-
tório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, das 12h às 17h, na Praça dos andradas, s/n, Jacutinga - MG, 
CEP 37590-000 . o EDITal PoDErÁ sEr oBTIDo PElos 
e-mails: prefeitura_jascutinga@yahoo .com .br ou comprasjacu-
tinga@yahoo .com .br

3 cm -27 360011 - 1

aPREFEITuRA MuNIcIPAl dE JANuáRIA-MG, através 
da secretaria Municipal de Finanças, torna público que o Edital 
para a contratação de instituição financeira pública ou privada 
(banco), para processamento de créditos salariais (deposito em 
conta corrente) de servidores, provenientes de 100% (cem por 
cento) da folha de pagamento gerada pelo Município, objeto 
do Processo licitatório nº: 240/2012 – Pregão Presencial nº: 
125/2012, sofreu alteração, diante disto, conforme determinações 
legais a data da abertura dos envelope fica prorrogada para o dia 
10/12 às 09:00 hs . Interessados deverão solicitar o nova copia do 
edital via email . licitacaojanuaria@yahoo .com .br  . ou diretamente 
na sede do Município, Praça Dom Daniel, 91 – Centro – Januá-
ria, no horário das 09:00 às 12:00 hs ou das 14:00 às 17:00 hs . 
– Depto licitação .

3 cm -27 360226 - 1

A PREFEITuRA dE lAGoA FoRMoSA-torna público 
o Edital de leilão Público 001/12, referente ao leilão de bens 
móveis inservíveis ao município, a ser realizado dia 18/12/2012 
às 11h15min . Mais informações através do e-mail: licitacao-
for@netsite.com.br ou pelo tel (34) 3824-2000. Lagoa Formosa, 
27/11/2012 . Prefeito Municipal .

1 cm -27 360183 - 1

MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA- torna publico Ratificação 
Dispensa de licitação 033/12, locador: Geraldo amélia de Car-
valho . objeto: locação de imóvel situado à rua Nossa senhora 
da saúde, 40, Centro, para funcionamento do Centro de refe-
rência Especializado em assistência social no Município de 
lagoa santa/MG . Fundamentação: inciso X do artigo 24 da lei 
8 .666/93 . Valor mensal r$ 1 .730,00 . Em, 26/11/12 . rogério ave-
lar/Prefeito Municipal .

MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA- torna público revogação 
do PP rP n° 057/12 . objeto: registro de preços para prestação de 
serviços especializados em coleta, transporte, tratamento e des-
tinação final de resíduos dos serviços de saúde do município de 
lagoa santa/MG . Em 26/11/12 . rogério avelar/Prefeito .

MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA -torna público Homologa-
ção e adjudicação da Concorrência Pública 006/12, cujo objeto 
trata de contratação de empresa especializada para construção do 
Centro de recuperação de Dependência Química - CrEDEQ, 
com fornecimento de material e mão de obra, conforme Convê-
nio celebrado entre o município e a CoDEMIG . Empresa ven-
cedora: Construtora MJHE ltda, CNPJ: 16 .598 .833/0001-36, no 
valor total de r$ 1 .348 .570,28 . Em: 26/11/12 . rogério avelar/
Prefeito Municipal .

MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA- torna público Homologação 
do PP 064/12 e adjudicação do objeto a empresa JHV Implemen-
tos rodoviários ltda, valor total r$ 9 .900,00 . objeto: aquisição 
de carroceria de madeira para o veículo VW-13-180, adquirido 
por esta Prefeitura, incluindo material e prestação dos serviços 
necessários para instalação . Em 26/11/12 . rogério avelar/Prefeito 
Municipal .

6 cm -27 360245 - 1

P . M . MEDINa – rETIFICaçÃo DE PuBlICaçÃo– Fica reti-
ficado o numero do Pregão Presencial publicado em 27/11/2012. 
Onde se lê PREGÃO 065/2012, fica corrigido para 084/2012. 
objetivo: aquisição de veiculo . Medina, 27/11/2012 .

1 cm -27 360090 - 1

PREFEITuRA dE MoEdA - MG- aviso de leilão nº 002/2012 
Processo nº 040/2012 - a Prefeitura de Moeda - MG, através da 
Comissão Permanente de licitação, com fulcro no item 9 .3 do edi-
tal, torna público o adiamento da abertura de procedimento licita-
tório, para leilão de veículos e máquinas da frota municipal (kom-
bis, tratores . . .). O início dos trabalhos está marcado para o dia 
28/11/2012 às 10:00 hs ., no Gaia Eventos, a av . Dom João VI, 
925 - bairro Palmeiras - B .Hte ., sendo o local para visitação rua 
liberdade, 1070 - bairro Bonsucesso - Belo Horizonte . o Edi-
tal completo encontra-se à disposição dos interessados junto ao 
setor de licitação, à av . Prateado, nº 20, fone (31) 3575-1100, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 07:30 às 12:00 hs e das 14:00 
às 16:30 hs - Jânio acir Moreira - Prefeito .

3 cm -26 359600 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MoEMA/MGtorna público 
que realizou o 4º termo aditivo ao Contrato 17/2010, Concor-
rência Pública 01/2010, celebrado com Construtora Mineira de 
obras, para prorrogação na vigência de referido instrumento, até 
31/12/2012 e acréscimo de serviços, no valor de r$43 .275,15 
(quarenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e quinze 
centavos), permanecendo inalteradas as demais disposições 
contratuais .

2 cm -26 359934 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MuTuM– Primeiro Termo 
de aditamento de Valor do Contrato n° 106/2012 . objeto: Nos 
termos do artigo 65, II, § 1º da Lei 8.666/93, fica acrescido em 
25%, o equivalente a R$ 16.696,96 (dezesseis mil seiscentos e 
noventa e seis reais e noventa e seis centavos).O valor do contrato 
106/2012, inicialmente pactuado, passa a vigorar a partir desta 
data pelo montante de R$ 83.484,81 (oitenta e três mil quatrocen-
tos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Mantidas as 
demais cláusulas, conforme solicitação da secretaria Municipal 
de Educação .Modalidade Pregão Presencial n .º 030/2012 – CoN-
TraTaDo: EMIralDo alVEsDINIZ . Departamento de lici-
tações e Contratos .

PrEFEITura MuNICIPal DE MuTuM – Primeiro Termo 
de aditamento de Valor do Contrato n° 136/2012 . objeto: Nos 
termos do artigo 65, II, § 1º da Lei 8.666/93, fica acrescido em 
25%, o equivalente a R$ 19.876,69 (dezenove mil oitocentos e 
setenta e seis reais e sessenta e nove centavos).O valor do contrato 
136/2012, inicialmente pactuado, passa a vigorar a partir desta 
data pelo montante de R$ 99.383,44 (noventa e nove mil trezen-
tos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Mantidas 
as demais cláusulas, conforme solicitação da secretaria Municipal 
de Educação . Modalidade Pregão Presencial n .º 041/2012 – CoN-
TraTaDo: Diniz Dist . de Produtos Hospitalares e odontologi-
cos ltda . Departamento de licitações e Contratos .

5 cm -26 359937 - 1

MINuTa DE EDITal DE HasTa PÚBlICa Nº 079/2012

O Município de Mutum levará a Hasta Pública, para fins de legiti-
mação, no dia 04 de dezembro de 2012, às 12:30 horas, no saguão 
da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Benedito Valadares, 
nº 178, nesta cidade, o seguinte imóvel: - um lote de Terrenos 
urbanos, medindo 125,29m², pertencente ao município, sendo 
Parte do lote n° 56, Quadra 33, localizado na rua Celso Costa, nº . 
459, Cantinho do Céu, neste município, avaliado em r$ 250,58 .

2 cm -27 360062 - 1

o MuNIcÍPIo dE MuTuM-MG- Aviso de Retificação do 
Contrato 247/2011, referente a sua Modalidade . onde se lê Dis-
pensa: 003/2010 lê-se Credenciamento 003/2010 . robson Moreira 
– Presidente CPl .

1 cm -27 360204 - 1

o Município de Mutum (MG)-torna público o Contrato 
152/2012 entre o Município de Mutum (MG) e SEMA ELETRI-
FICAÇÕES LTDA, firmado em 17/09/2012, Carta Convite nº 
017/2012 . objeto: locação Contratação de empresa especiali-
zada, com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, emprei-
tada global, para aquisição e serviços de eletrificação, na Praça 
Benedito Valadares e no loteamento das casas populares, visando 
atender a secretaria de Transportes e obras Públicas, neste muni-
cípio. No valor de R$ 57.532,00(cinqüenta e sete mil quinhentos 
e trinta e dois reais). Vigência 30/11/2012. Robson Moreira – Pre-
sidente CPl

3 cm -27 360187 - 1

aVIso DE susPENsÃo
o Município de Nanuque, torna público que, foi suspensa preven-
tivamente a data da realização da sessão de julgamento da lici-
tação, na Modalidade Pregão 057/12, tipo Maior oferta, para a 
CoNTraTaçÃo DE INsTITuIçÃo BaNCÁrIa Para EFE-
Tuar os PaGaMENTos a ToDos os sErVIDorEs E 
FuNCIoNÁrIos Da aDMINIsTraçÃo DIrETa, aTIVos, 
INaTIVos E PENsIoNIsTas E oCuPar E EXPlorar, 
aTraVÉs DE PErMIssÃo oNErosa DE uso DE EsPaço 
PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 
IMÓVEl Para INsTalaçÃo E FuNCIoNaMENTo DE 
PosTo DE sErVIço BaNCÁrIo No Paço MuNICIPal . 
as informações sobre o motivo da suspensão podem ser obtidas 
na av: Geraldo romano, 135, das 8:00 às 14:00 horas ou no ende-
reço eletrônico: www.nanuque.mg.gov.br . Município de Nanu-
que, em 27 de novembro de 2012 .

Joselito Borges Moura
Pregoeiro

4 cm -27 360039 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NATAlÂNdIA 
coNVocAçÃo dE SERVIdoRA

a Prefeitura Municipal de Natalândia-MG, CoNVoCa a servi-
dora pública municipal rozira José de sousa assis, ocupante do 
cargo de auxiliar de serviços Gerais I – matrícula 00579-7 a se 
apresentar para o trabalho .
O não comparecimento em 30 (trinta) dias implicará em demissão 
por abandono de cargo nos termos do artigo 145, inciso II da lei 
Complementar Municipal nº 002, de 29 de dezembro de 1997 .

uadir Pedro Martins de Melo
Prefeito Municipal

3 cm -27 360037 - 1

PREFEITuRA M . NEPoMucENo/MG . aviso de licitação . 
Tomada de Preço nº 008/2012 Processo 088/2012 . objeto: con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização e processamento de CoN-
Curso PÚBlICo para provimento de cargos e cadastro de 
reserva do Quadro Geral de servidores da Prefeitura de Nepo-
muceno/MG . Cadastramento até 28/12/12 às 17:00h . abertura: 
03/01/13 às 13:00h . Mais informações e Edital completo junto 
à Prefeitura M Nepomuceno, à Praça Padre José, 180, Centro, 
tel.(35)3861-3686 e e-mail: licitacao@nepomuceno.mg.gov.
br . Nepomuceno, 27/11/12 . admilson a . silva/secretário M de 
administração .

3 cm -27 360160 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA lIMA .Inexigibilidade 
de licitação nº 046/12 - Processo administrativo nº 619/12 . Con-
tratada: EMBraC – Empresa Brasileira de assistência Cultural 
ltda . objeto: aquisição de brinquedos pedagógicos para as Esco-
las Municipais, ao preço global de r$ 400 .303,34 . Nova lima, 
21 de Novembro de 2012 . Carlos roberto rodrigues – Prefeito 
Municipal .

2 cm -27 360248 - 1

o Município de oliveira torna público a HoMoloGaçÃo 
do Processo licitatório 2980/2012- Pregão Eletrônico 113/2012 . 
Contratar empresa privada para execução de serviços de lim-
peza urbana (varrição manual), com acondicionamento do lixo 
em sacos plásticos, com disponibilização de número mínimo de 
11(onze) funcionários . Empresa vencedora: Garga Comercial 
Empreendimentos e serviços ltda, com o valor global de r$ 
44 .047,81 quarenta e quatro mil, quarenta e sete reais e oitenta 
e um centavos). Oliveira 27 de novembro de 2012. Ronaldo 
resende ribeiro- Prefeito Municipal .

o Município de oliveira torna público a HoMoloGaçÃo 
do Processo licitatório 3145/2012- Pregão Eletrônico 121/2012 . 
Aquisição de 01 (um) veículo tipo popular 0 (zero) km, desti-
nado à secretaria Municipal de Desenvolvimento social e Defesa 
Civil, para ser utilizado no Programa Bolsa Família, neste Muni-
cípio  . Empresa vencedora: oTTIMa VEÍCulos lTDa, com 
o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).. Oli-
veira 27 de novembro de 2012 . ronaldo resende ribeiro- Pre-
feito Municipal .

o Município de oliveira torna público a HoMoloGaçÃo 
do Processo licitatório 3182/2012- Pregão Eletrônico 123/2012 . 
aquisição de rack, aparelho de telefone, aparelho de som e tele-
visor, destinados a secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social e Defesa Civil, para serem distribuídos no Programa Cras 
oeste, neste município . . Empresa vencedora: CPD – suPrI-
MENTo E INForMÁTICa lTDa, com o valor global de r$ 
334,90 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). Oli-
veira 27 de novembrode 2012 . ronaldo resende ribeiro- Prefeito 
Municipal .

6 cm -27 360093 - 1

MuNIcÍPIo dE olIVEIRA/MG- Processo licitatório nº 
221/2011 – Pregão Eletrônico n° 171/2011 . Contrato n° 07/2012 
– Contratante: Prefeitura de oliveira - Contratado: José adenir 
de souza . rETIFICaçÃo- oNDE-sE-lÊPrefeitura de oliveira, 
em 18 de Janeiro de 2011 . lEIa-sE Prefeitura de oliveira, em 18 
de Janeiro de 2012 . oliveira, 27 de novembro de 2012 . ronaldo 
resende ribeiro – Prefeito Municipal .

2 cm -27 360063 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo – MG . aviso 
de prorrogação de abertura de licitação . Processo nº 167/2012 .
Tomada de preços nº 004/2012 a Prefeitura Municipal de ouro 
Fino comunica que a tomada de preços nº 004/2012, do tipo 
menor preço empreitada global para contratação de execução 
de obra pública de ampliação com construção de sala de aula e 
varanda, compreendendo material e mão de obra, para a Escola 
Municipal Ester Favila, neste município de ouro Fino, conforme 
Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha 
orçamentária, e Projeto arquitetônico, anexos ao edital, foi pror-
rogada a abertura dos envelopes para o dia 13/12/2012, às 13:00 

horas . o edital em inteiro teor está à disposição dos interessados 
ao custo de R$ 10,00 ( Dez reais), de 2ª a 6ª feira, das 13:00 H às 
16:00 H, na av . Cyro Gonçalves, 173, centro, ouro Fino MG . CEP 
37570-000. TEL (35) 3441-9401.
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo – MG . aviso 
de licitação . Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Munici-
pal o Processo nº . 157/2012, modalidade Pregão Presencial nº 
053/2012, do tipo menor preço por item, para registro de preços 
de serviços gráficos. O credenciamento e abertura dos envelopes 
dar-se-á no dia 10/12/2012, às 13h . o instrumento convocatório 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, 
das 12h às 17h, na av . Cyro Gonçalves, 173, ouro Fino - MG, 
CEP 37570-000. Tel. (35) 3441-9401.

5 cm -27 360137 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo PRETotorna público 
CP srP 040/2012, objeto: contratação de empresa especializada 
para serviços de reparo em segmentos de trechos deteriorados nas 
rodovias municipais de acesso a rodrigo silva e santa rita . Proto-
colo de habilitação e propostas até o dia 28/12/2012 às 13h30min, 
aberturado certame às 14h. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.
br . Elis regina silva Profeta - Presidente da CPl .
o MuNIcÍPIo dE ouRo PRETotorna público o Processo 
Dispensa de licitação nº 65/2012, cujo objeto é a contratação da 
UFOP para repassar recursos financeiros, devido à nova condição 
de gestão do Município, referente aos exames complementares de 
análises Clínicas realizadas pelo laboratório de Patologia Clí-
nica - laPaC, daquela instituição, no valor de r$ 199 .567,44 . 
D .o .:02 .009 .001 .10 .302 .0021 .2058 .33903936 F0477 Fr249 . 
Homologado em 19 de outubro de 2012 . Marina Vaz – Depto . 
de Compras .
o MuNIcÍPIo dE ouRo PRETotorna público o Processo 
Inexigibilidade nº 128/2012, cujo objeto é a Contratação da 
Comissão ouropretana de Folclore para realização das festivida-
des em honra à Nossa senhora do rosário, tradicional festa da 
cultura afro-brasileira em nosso Município, no valor de r$ 20 .000
,00 .D .o .:02 .007 .001 .13 .392 .0071 .2145 .33903920 F0313 Fr100 . 
Homologado em 14 de Novembro de 2012 . Marina Vaz – Depto . 
de Compras .

5 cm -27 360214 - 1

ErraTa - a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que a data de 
abertura do Processo licit . 124/12, PrEGÃo 064/12, cujo objeto 
é contratação de empresa para fornecimento de CÂMara Para 
CoNsErVaçÃo DE IMuNoBIolÓGICos para o PsF do 
Bairro santo antônio do município de Papagaios/MG, foi adiada 
para o dia 30/11/2012 às 09:00 h. Informações no site: www.papa-
gaios .mg .gov .br, no e-mail: licitacaocompraspmp@yahoo .com .
br, ou pelo Tel: (37) 3274-1260. Pregoeiro.

2 cm -27 360141 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSoS- DIsPENsa DE 
LICITAÇÃO Nº. 018/2012 - Fica ratificada a Dispensa de Lici-
tação cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de coleta, transbordo, transporte, trata-
mento (incineração) e destinação final dos resíduos dos serviços 
de saúde, gerados no município dos grupos “a”, “B” e “E”, zoo-
noses, em atendimento à rDC aNVIsa 306/2004, resolução 
CoNaMa 358/2005, Deliberação Normativa CoPaM 97/2006 e 
posteriores . Dispensa de licitação baseada no art . 24, inciso IV da 
lei 8 .666/93 e demais alterações . Passos/MG, 26 de novembro de 
2012 . José Hernani silveira – Prefeito Municipal de Passos/MG .

3 cm -27 360253 - 1

MuNIcÍPIo dE PIEdAdE doS GERAIS– Torna Público a 
homologação do Concurso Público- Edital 001/2 .012 e seu resul-
tado, para provimento de cargos vagos do Quadro de Pessoal Per-
manente da Prefeitura Municipal de Piedade dos Gerais /MG, 
através do Decreto nº26/2 .012 de 26/11/2 .012 . Piedade dos Gerais 
26/11/2 .012 . afonso Teixeira dos santos – Prefeito .

2 cm -27 359982 - 1

o MuNIcÍPIo dE PITANGuI,inscrição no CNPJ 
18 .315 .226/0001-47, por intermédio da sua Comissão Permanente 
de licitação nomeada pela Portaria 007/2012 de 01/02/2012, 
torna público que realizará Processo administrativo licitatório 
na Modalidade Pregão 041/2012 – Tipo: Menor Preço Por lote 
– nos termos das leis Federais 8 .666/1993, para aquisição de 
produtos alimentícios estocáveis para merenda escolar da Esco-
las Municipais de Pitangui . os envelopes contendo a documen-
tação e a proposta deverão ser entregues até às 14:00 horas do 
dia 10/12/2012 na sala de licitações na sede da Prefeitura . Mais 
informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal 
de Pitangui, na Praça João Maria de lacerda, 80 – Centro . Tele-
fone: (37) 3271-7825.

3 cm -27 359965 - 1

o Prefeito do Município de Ponto dos Volantes /MG, no uso 
de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado final do Concurso 
Público - Edital nº 001/2011, publicado no site www.seapconcur-
sos .com .br, através do Decreto nº 075/2012, para que produza os 
seus efeitos legais .

1 cm -26 359881 - 1

assunto: CoNTraTo: Partes: Município de Ponto dos Volantes 
X r & T Comércio e Construções ltda – Valor r$ 174 .253,62 . 
objeto: Execução de obras, obras Complementares e Construção 
de Muro na Escola Maria Geralda Miranda Brito salomão . Dota-
ção orçamentária: 06 .01 .02 .12 .361 .0005 .3036/44905100 / 06 .0
1 .02 .12 .361 .0005 .3036/44905100 . Vigência: Novembro/2012 a 
Janeiro/2013 . Ponto dos Volantes/MG, 12 de Novembro de 2012 . 
Cândido Ferraz alves – Prefeito Municipal .

2 cm -27 360067 - 1

assunto: CoNTraTo: Partes:MuNIcÍPIo dE PoNTo doS 
VolANTESX Man latin américa Indústria e Comercio de Veí-
culos ltda – Valor r$ 439 .760,00 . objeto: aquisição de Vei-
culo tipo ônibus Escolar conforme Termo de Parceria Par nº . 
3190/2012 . Dotação orçamentária: 06 .01 .02 .12 .361 .0005 .3006 .4
4905200 . Vigência: setembro/2012 a Dezembro/2012 . Ponto dos 
Volantes/MG, 13 de setembro de 2012 . Cândido Ferraz alves – 
Prefeito Municipal .

2 cm -27 360057 - 1


