
 8 – quarTa-feira, 21 de agosTo de 2013 PubliCações de TerCeiros Minas gerais - Caderno 3
Goiaba nas escolas da rede Municipal de ensino, a ser agendado com os 
nutricionistas da secretaria Municipal de educação, até o dia 02/09/2013, 
através dos telefones (34)3239-2487, 3239-2764 e 3239-2882 . amostra 
dos gêneros alimentícios deverá ser apresentada até o dia 04/09/2013, 
atendendo as exigências do Edital, com a identificação da empresa propo-
nente, no PMae – Programa Municipal de alimentação escolar / divisão 
de suprimentos da secretaria Municipal de educação, no Centro admi-
nistrativo - av . anselmo alves dos santos, nº 600, prédio II, térreo, Cep: 
38 .408-900, nesta cidade . o edital encontra-se à disposição na diretoria 
de Compras, na av . anselmo alves dos santos, nº 600, prédio II, 2º pavi-
mento, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no site www .
uberlandia .mg .gov .br no link licitações – Prefeitura Municipal de uber-
lândia . Valor do edital r$ 10,00 (dez reais) . entrega dos envelopes e ses-
são Pública para abertura no dia 06/09/2013 às 13:00 horas, na diretoria 
de Compras . uberlândia, 20 de agosto de 2013 . Gercina santana Novais 
- secretária Municipal de educação

6 cm -20 455690 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uNAÍ-MG – TorNa PuBlICo – 
Pregão Presencial n . 057/2013 – aquisição de veiculo tipo furgão e moto-
cicleta 150 cc . Julgamento dia 10/09/2013  . 09:00 hs . edital completo no 
sitio: www .prefeituraunai .mg .gov .br – maiores informações no tel . (38) 
3677 – 9610, ramal 9016, unaí-MG, 20/08/2013 . Marcelo lepesqueur 
Torres – Pregoeiro .

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uNAÍ-MG – TorNa PuBlICo 
– resultado da Tomada de Preços n . 009/2013 – Contratação de empresa 
para realização de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos . 
ata completa no sitio: www .prefeituraunai .mg .gov .br – maiores informa-
ções no tel . (38) 3677 – 9610, ramal 9016, unaí-MG, 20/08/2013 . Telmo 
ribeiro de Melo – Presidente da CPl .

3 cm -20 455663 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uRcuIA/MG,nos termos da lei 
Federal 8 .666/93, HoMoloGa o Pregão Presencial n° 071/2013 . adju-
dicando a empresa: Geraldo alves da silva, Valor Mensal r$ 7 .573,00 . 
Prefeitura Municipal de urucuia/MG 20 de agosto de 2013 (a) Geraldo 
anchieta rosário oliveira - Prefeito Municipal .

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uRcuIA/MG,nos termos da lei 
Federal 8 .666/93, HoMoloGa o Pregão Presencial n° 072/2013 . adju-
dicando a empresa: Joao Batista esperdion – Me . Item 01, Item 02 e 
Item 03 . Prefeitura Municipal de urucuia/MG 20 de agosto de 2013 (a) 
Geraldo anchieta rosário oliveira- Prefeito Municipal .

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uRcuIA/MG,nos termos da 
lei Federal 8 .666/93, HoMoloGa o Pregão Presencial n° 073/2013 . 
adjudicando a empresa: Fabiana Braga Figueredo- Me, CNPJ nº 
09 .404 .079/0001-90 Item 01, Item 02, Item 03, Item 04 . Prefeitura Muni-
cipal de urucuia/MG 20 de agosto de 2013 (a) Geraldo anchieta rosário 
oliveira - Prefeito Municipal .

Cancelamento de licitação
Pregão Presencial nº . 075/2013 .

o Municipio de urucuia/MG, através do senhor Prefeito, Geraldo 
anchieta rosário oliveira, comunica aos interessados que o Pregão Pre-
sencial 075/2013- objeto- serviços de sonorização de pequeno porte e 
show ao vivo de pequeno porte, estará sendo cancelada nesta data, pelo 
fato de alteração do objeto e clausulas editalicias, visando atender um 
maior numero de interessados em participar do certame . urucuia/MG, 
20 de agosto de 2013 . (a) Geraldo anchieta rosário oliveira-Prefeito 
Municipal .

7 cm -20 455486 - 1
Prefeitura Municipal de Varzelândia– extrato de Contrato – Carta con-
vite nº 041/2013: Contratante: Município de Varzelândia – Contratada: 
eni Maria de Freitas - Me, CNPJ: 71,472 .292/0001-00 valor: 24 .000,00 
– objeto: Fornecimento de alimentação em atendimento a secretaria 
de saúde em Montes Claros/MG – vigência: 31 de dezembro de 2013 
– Varzelândia, 20 de agosto de 2013 . solange Mendes de almeida 
- Pregoeira .

2 cm -20 455790 - 1
o MuNIcÍPIo dE VAZANTE/MG– torna público a Homologação do 
Processo seletivo Público nº 001/2013 para provimento temporário de 
cargos e empregos deste Município . o Processo seletivo terá validade 
de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período no interesse 
da administração . Vazante/MG, 20/08/2013 . José Benedito dos reis Cal-
çado – Prefeito Municipal .

2 cm -20 455774 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VEREdINHA . o Município de Vere-
dinha/MG, torna público a abertura dos Processos - PP 019/2013 - obj . 
registro de preços para contratação de prestação de serviços de publica-
ção de atos oficiais do município de Veredinha, abertura dia 02/08/2013 
ás 13:00hrs . PP 020/2013-obj: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de transportes de pacientes e locação de 01(um) 
veiculo com abertura dia 02/09/2013 ás 08:00hrs . o edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos na sala de licitações da Prefeitura situada a Praça 
senhora do Patrocínio, 36-liberdade . em horário de expediente -Gilberto 
Fernandes Macedo - Pregoeiro Oficial.

3 cm -20 455511 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA dA VARGEM - MG . 
Aviso de Retificação de Licitação: Processo nº 079/2013, Pregão nº 
0028/2013 . objeto: Contratação de empresa para realização do trans-
porte escolar: alterações do Item 5 .1 e anexo IV do edital . Informações 
e instrumento convocatório: setor de licitações . Praça Padre João Maciel 
Neiva nº 15, Centro, santana da Vargem - MG . Fone (35) 3858 .1200 
email: compras_licitacao@santanadavargem .mg .gov .br site: www .santa-
nadavargem .mg .gov .br Marcelo otavio da silva - Pregoeiro

2 cm -20 455669 - 1
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG . Processo de 
administrativo, através de Chamamento Público nº 006/2013, Processo 
nº 01639/2013, Tipo “Credenciamento” . objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para credenciamento de clínica especializada, para internação 
e tratamento de crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino 
toxicômanos, pelo período de 12 (doze) meses . Torna-se público que a 
Comissão Permanente de licitações a partir da publicação, estará rece-
bendo envelopes contendo documentação para credenciamento do objeto 
acima mencionado . o edital completo e as demais informações relati-
vas ao presente Chamamento Público encontram-se à disposição no site: 
www .ssparaiso .mg .gov .br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Com-
pras e licitações, na Praça dos Imigrantes, nº 20, lagoinha, (anexo I) 
nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, 
diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão 
ser lidos, examinados e adquiridos . são sebastião do Paraíso – MG, 20 
de agosto de 2013 . simone aparecida Batista – Presidente da Comissão 
Permanente de licitações .

4 cm -20 455724 - 1
o Município de dores de campos – MG, torna público a licitação 
Processo 39/2013 – Pregão Presencial 23/2013 – objeto: contratação 
de empresa para realização da XXIII FaIdeC . os interessados deverão 
solicitar o edital por e-mail a licitagovdores@doresnet .com .br . a sessão 
pública será às 15:00horas do dia 02 de setembro de 2013 . dores de Cam-
pos, 20 de agosto de 2013 . Paula Maria Nascimento Moreira – Pregoeira .

2 cm -19 455401 - 1
aviso de licitação – PreGÃo - a Prefeitura Municipal de espera 
Feliz-MG, torna público que será realizada de licitação para aquisição 
de um veículo . os envelopes deverão ser entregues até às 14 horas, com 
abertura no mesmo horário no dia 03/09/13, na sede da Prefeitura . Pro-
cesso 065/13 . o edital completo encontra – se a disposição no setor de 
licitações e no sítio www .esperafeliz .mg .gov .br  . João Carlos Cabral de 
almeida – Prefeito Municipal .

aviso de licitação – PreGÃo - a Prefeitura Municipal de espera 
Feliz-MG, torna público que será realizada de licitação para equipamento 
odontológico . os envelopes deverão ser entregues até às 15 horas, com 
abertura no mesmo horário no dia 03/09/13, na sede da Prefeitura . Pro-
cesso 066/13 . o edital completo encontra – se a disposição no setor de 
licitações e no sítio www .esperafeliz .mg .gov .br  . João Carlos Cabral de 
almeida – Prefeito Municipal .

4 cm -20 455496 - 1

PuBlICaçÃo de edITal - aVIso de lICITaçÃo - ProCesso 
Nº . 000142/2013 - PreGÃo PreseNCIal Nº . 000046/2013 . o MuNI-
CIPIo de JaNauBa-MG, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados que realizará no dia 06/09/2013 às 09:00:00 horas, em sua sede 
a Praça dr . rockert, n° . 92, Centro, Janaúba-MG, licitação na modali-
dade de Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, para Contratação 
de empresa para execução do Projeto Cultura Viva, Cultura Preservada - 
Raízes Gorutubanas, conforme especificações constantes do edital e seus 
anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao setor de licitações, no 
referido endereço, no horário de 13:00 às 17:00horas, nos dias úteis e no 
site www .janauba .mg .gov .br . Janaúba-MG, 19 de agosto de 2013 . rafael 
Oliveira Pereira - Pregoeiro Oficial.

3 cm -20 455501 - 1

aviso de licitação – TP- a Prefeitura Municipal de espera Feliz-MG, 
torna público que será realizada de licitação para contratação de empresa 
para serviço de obra e engenharia para reforma de escola . Valor estimado 
r$ 16937,10 . os envelopes deverão ser entregues até às 13 horas, com 
abertura no mesmo horário no dia 06/09/13, na sede da Prefeitura . Pro-
cesso 064/13 . o edital completo encontra – se a disposição no setor de 
licitações e no sítio www .esperafeliz .mg .gov .br  . João Carlos Cabral de 
almeida – Prefeito Municipal .

2 cm -20 455818 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coNTAGEMaVIso de lICITa-
çaõ rdC PreseNCIal nº 001, 002, 003, 004 e 005/2013 a Prefeitura 
do Município de Contagem, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: rdC PreseN-
CIal nº 001/2013 – Pa 189/2013, tipo menor preço, para contratação, 
sob o regime de empreitada por preço unitário, de empresa de engenharia 
para construção de Centro Municipal de educação Infantil – CeMeI Cen-
tral Parque – Termo de Compromisso PaC 202092/2011, com entrega do 
envelope de proposta até às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 
12 (doze) de setembro de 2013 . rdC PreseNCIal nº 002/2013 – Pa 
191/2013, tipo menor preço, para contratação, sob o regime de emprei-
tada por preço unitário, de empresa de engenharia para Cobertura de Qua-
dra e Construção de Vestiário na e .M . José silvino diniz – Convênio – 
702274/2010 com FNde, com entrega do envelope de proposta até às 
14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 17 (dezessete) de setembro 
de 2013 . rdC PreseNCIal nº 003/2013 – Pa 192/2013, tipo menor 
preço, para contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, de 
empresa de engenharia para Cobertura de Quadra e Construção de Vesti-
ário na e .M . Coronel antônio augusto – Convênio – 702274/2010 com 
FNde, com entrega do envelope de proposta até às 09:30 (nove horas e 
trinta minutos) do dia 18 (dezoito) de setembro de 2013 . rdC PreseN-
CIal nº 004/2013 – Pa 193/2013, tipo menor preço, para contratação, sob 
o regime de empreitada por preço unitário, de empresa de engenharia para 
Construção da escola de ensino Fundamental – saPuCaIs II – Convê-
nio – 702274/2010 com FNde, com entrega do envelope de proposta até 
às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 13 (treze) de setembro 
de 2013  .rdC PreseNCIal nº 005/2013 – Pa 194/2013, tipo menor 
preço, para contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, de 
empresa de engenharia para Construção da escola de ensino Fundamen-
tal – saPuCaIs III – Convênio – 702274/2010 com FNde, com entrega 
do envelope de proposta até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 
16 (dezesseis) de setembro de 2013 . os interessados poderão ler e obter o 
texto integral deste edital e seus anexos, inclusive projetos de engenha-
ria, que estarão disponíveis a partir do dia 21 (vinte e um) de agosto de 
2013, na sala da Comissão Permanente de licitação, situada Praça Presi-
dente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo alves – Contagem/MG, tel .: 
(0**31) 3352 .5140 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 
8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do dVd corres-
pondente . No ato de aquisição do dVd, os interessados deverão fornecer 
outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o 
recolhimento através de Gea (Guia especial de arrecadação) de taxa de 
r$50,00 (cinqüenta reais) por edital e, ainda, oBrIGaTorIaMeNTe, 
informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomi-
nação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e 
nome da pessoa para contato . luiz adolfo Belém-Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .

11 cm -20 455845 - 1
edITal resuMIdo da CoNCorrÊNCIa 003/2013 - Prefeitura 
Municipal de Água Comprida/MG, por meio da Comissão Permanente de 
licitação designado pelo decreto Municipal n° 018/2013 torna público 
que este Município fará realizar licitação sob a modalidade CoNCor-
rÊNCIa pelo menor preço por item, objetivando o registro de preços 
para futuras aquisições de medicamentos, conforme necessidade . data 
e horário para entrega dos envelopes e realização da sessão: até 24 de 
setembro de 2013, às 09:00 horas . local: sala de reunião da seção de 
licitações . local para retirada do edital: a partir da data de 21 de agosto 
de 2013 . Informações pelo telefone (34) 3324-1228 ou pelo e-mail: lici-
tacaoac@pmaguacomprida .mg .gov .br . e também no site: www .aguacom-
prida .mg .gov .br/licitacoes . Água Comprida/MG, 20 de agosto de 2013 . 
BruNo rIBeIro sIlVa - Presidente da CPl .

3 cm -20 455726 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VARJÃo dE MINAS- (eXTraTo 
do deCreTo Nº 098/2013) - Fica homologado o resultado do Processo 
Seletivo Público Simplificado promovido pela PREFEITURA MUNI-
CIPal de VarJÃo de MINas e organizado pela empresa eXaMe 
audITores & CoNsulTores lTda, nos termos do edital nº 01, de 
24/06/2013, consoante classificação final dos candidatos. Varjão de Minas 
(MG), 19/08/2013 . Walter Pereira Filho - Prefeito Municipal .

2 cm -20 455781 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRITo-MG .a CPl torna 
público o resultado da habilitação do processo abaixo discriminado: - 
Concorrência Pública 004/2013 - Pl 253/2013 . Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviço de infraestrutura urbana em diversas 
vias do município de Itabirito/MG, atendendo a secretaria Municipal de 
obras e serviços . Foram declaradas habilitadas: etros engenharia ltda . e 
Infrater engenharia ltda . Inabilitadas: Pantheon engenharia ltda . e Per-
fil Engenharia S/A.
o Município de Itabirito torna público: extrato de Contrato 304/2013 . 
Pregão Presencial 129/2013 – Processo 224/2013 – Contratação de pes-
soa jurídica para fornecimento de materiais e medicamentos odonto-
lógicos para atendimento a usuários do sus/Municipal nas unidades 
Básicas de saúde . Contratada: CIrÚrGICa dINIZ CoMérCIo de 
arTIGos de laBoraTÓrIos e HosPITalares lTda . – ePP . 
CNPJ . 13 .738 .015/0001-01 . Valor: r$ 5 .372,00 - dotação: 02 .009 .001 
–10 .302 .0018 .2132 –33903000 –Fonte de recurso 102 - Ficha: 605 - 
data de assinatura: 03/08/2013 . Vigência: 31/12/2013 . extrato de Con-
trato 315/2013 . Pregão Presencial 133/2013 – Processo 228/2013 – Con-
tratação de pessoa jurídica para fornecimento de instrumentais cirúrgicos 
odontológicos para atendimento a usuários do sus/Municipal através do 
Centro de especialidades odontológicas – Ceo . Contratada: dental Thru 
Produtos odontológicos ltda . – CNPJ: 16 .673 .982/0001-12 . Valor: r$ 
6 .873,35 - dotação: 02 .009 .001 –10 .302 .0018 .2148 –33903000 –Fonte 
de recurso 149 - Ficha: 694 - data de assinatura: 02/08/2013 . Vigência: 
31/12/2013 . extrato de Contrato 329/2013 . Pregão Presencial 132/2013 
– Processo 227/2013 – Contratação de pessoa jurídica para fornecimento 
de materiais médico-hospitalares necessários ao atendimento de pacientes 
portadores de feridas, em atendimento a secretaria Municipal de saúde . 
Contratada: CIrurGICa ÁlGaMa ePP - CNPJ: 09 .273 .894/0001-68 
- Valor: r$ 50 .300,00 - dotação: 02 .009 .001 – 10 .302 .0018 .2132 
–33903000 –Fonte de recurso 148- Ficha: 606 - data de assinatura: 
05/08/2013 . Vigência: 31/12/2013 . extrato de Contrato 332/2013 . Pregão 
Presencial 161/2013 – Processo 264/2013 – Contratação de pessoa jurí-
dica para fornecimento de medicamentos padronizados pela rede sus Ita-
birito para atendimento aos pacientes das unidades de atenção Primária à 
saúde . Contratada: MedWaY loG CoMérCIo e serVIços lTda . 
CNPJ: 11 .735 .488/0001-11- Valor: r$ 2 .985,00 - dotação: 02 .009 .001 
–10 .301 .0018 .2132 –33903000 –Fonte de recurso: 149 - Ficha: 606 - 
data de assinatura: 09/08/2013 . Vigência: 31/12/2013 .

9 cm -20 455861 - 1
Prefeitura Municipal de Paraopeba-edital de leilão-Torna público que 
levará a leilão, 10/09/2013 ás 10:00 hs, Câmara Municipal de Paraope-
ba-av . dom Cirilo, 447, Centro, Paraopeba/MG,seus bens inservíveis: 
Veículos, máquinas e diversos . Fone: (037)3242-2001 .

1 cm -20 455542 - 1
 Tomada de Preços nº 004/2013 . objeto: contratação de empresa espe-
cializada para reforma e ampliação da escola Municipal são domingos 
sávio e prédio anexo, neste Município, conforme os projetos disponíveis 
no endereço abaixo . abertura: habilitação: 06/setembro/2013, 09h30min; 
proposta: 06/setembro/2013, 10h00min; na sala de reuniões da CPl, à 
rua Padre João Coutinho, 121, Centro . santo antonio do Grama/MG . 
edital e informações: Comissão de licitações . Prefeitura Municipal santo 
antonio do Grama/MG, à rua Padre João Coutinho, 121, Centro, santo 
antonio do Grama/MG . Marcelo russo lima - Presidente da CPl . Fone 
(31) 3872-5005 .

3 cm -20 455836 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PARAoPEbA/MG- aviso de leilão 
Presencial nº001/2013, Processo 174/13 venda de bens móveis inserví-
veis . a Prefeitura Municipal de Paraopeba/MG torna público que no dia 
10 de setembro de 2013, às 10horas, realizará, na Câmara Municipal de 
Paraopeba, sito na avenida dom Cirilo nº447, Centro, nesta, leilão Pre-
sencial . Cópias do edital poderão ser obtidas através do site www .para-
opeba .mg .gov .br Informações através do telefone: 031-3714-1442, no 
horário de 12:00 às 17:00 horas . Paraopeba/MG, 19 de agosto de 2013 . 
Pacífico Geraldo de Deus - Prefeito Municipal

2 cm -20 455533 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE QuEluZITo-resulTado de 
lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal N° 004/2013 -a Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de Queluzito, em conformidade com as 
disposições do edital de licitação , torna público o resultado do Pre-
gão presencial nº 004/2013 . objeto: - prestação de serviços de forneci-
mento de vales alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico 
com chip de segurança aos servidores da prefeitura, totalizando aproxi-
madamente 160(cento e sessenta) funcionários, que receberão, mensal-
mente, a importância de r$ 100,00(cem reais) a ser utilizada como forma 
de pagamento na aquisição de gêneros alimentícios “in natura” em redes 

de estabelecimentos credenciados em todo o Brasil e especialmente na 
cidade de Queluzito e demais Municípios deste estado – Proposta ven-
cedora: Companhia Brasileira de soluções e serviços - Valor global r$ 
192 .000,00(cento e noventa e dois mil reais) . Critério de julgamento – 
Menor preço global do item – Queluzito/MG, 19 de agosto de 2013 – 
rosângela ramalho – Pregoeira .

HoMoloGaçÃo .o Prefeito Municipal de Queluzito/MG em exercí-
cio, no uso de suas atribuições, Homologa o resultado do Pregão Pre-
sencial n° 004/2013, para o objeto adjudicado supramencionado, 19 de 
agosto de 2013 – Nilton rodrigues de albuquerque – Prefeito Municipal .

5 cm -20 455783 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE QuEluZITo/MG– resulTado 
de JulGaMeNTo e HoMoloGaçÃo do PreGÃo PreseN-
CIal Nº 005/2013 – objeto: registro de Preços (maior desconto percen-
tual sobre a Tabela da aBCFarMa) para aquisição de medicamentos . 
Propostas vencedoras: Medway log Comércio e serviços ltda – itens 
01 (12%) e item 03(60%) e realpharma distribuidora de Medicamentos 
ltda, item 02(r$ 61%) . – Queluzito, 20/08/2013 – rosângela ramalho 
– pregoeira .

PreFeITura MuNICIPal de QueluZITo – MG – eXTraTo de 
HoMoloGaçÃo - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 041/2013 – Pregão 
Presencial nº 005/2013 para registro de Preços (maior desconto percen-
tual sobre a Tabela da aBCFarMa) para aquisição de medicamentos . o 
prefeito Municipal de Queluzito (MG) homologa o ProCesso lICI-
TaTÓrIo Nº 041/2013 – Pregão Presencial nº 005/2013 .– Queluzito, 
20/08/2013 – Nilton rodrigues de albuquerque – Prefeito Municipal .

4 cm -20 455889 - 1
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo raTI-
FICaçÃo de dIsPeNsa Nº 019/2013 – ProCesso adMINIs-
TRATIVO: 0079/2013 – Ratifico a dispensa de licitação de locação do 
imóvel do senhor luIZ BaTIsTa do Val inscrito no CPF com nº 
726 .818 .296 .15, para Funcionamento do Banco de alimentos do muni-
cípio, no valor r$ 18 .000,00 (dezoito mil reais) anuais . Inhapim-MG, 
05/08/2013 . Hamilton Chagas Filho, Pref . Mun .
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo do CoN-
TraTo 079/13 – ProCesso adMINIsTraTIVo: 0079/2013 dIs-
PeNsa Nº 019/13, celebrado entre o Município e senhor luIZ BaTIsTa 
do Val, inscrito no CPF com nº 726 .818 .296 .15, para Funcionamento 
do Banco de alimentos do município, no valor r$ 18 .000,00 (dezoito mil 
reais) anuais . Inhapim-MG, 05 de agosto de 2013 . HaMIlToN CHa-
Gas FIlHo, Prefeito Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo raTIFI-
CaçÃo de dIsPeNsa Nº 020/2013 – ProCesso adMINIsTra-
TIVO: 0080/2013 – Ratifico a dispensa de licitação de locação do imó-
vel do senhor THeodoro lÚCIo da CosTa inscrito no CPF com nº 
141 .629 .206 .30, para Funcionamento do serviço de Convivência e Forta-
lecimento do Vinculo do Cras, no valor r$ 4 .800,00 (quatro mil e oito-
centos reais) anuais . Inhapim-MG, 13 de agosto de 2013 . HaMIlToN 
CHaGas FIlHo, Pref . Mun .
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo do CoN-
TraTo 080/13 – ProCesso adMINIsTraTIVo: 0080/2013 dIs-
PeNsa Nº 020/13– celebrado entre o Município e senhor THeodoro 
lÚCIo da CosTa inscrito no CPF com nº 141 .629 .206 .30, para Fun-
cionamento do serviço de Convivência e Fortalecimento do Vinculo do 
Cras, no valor r$ 4 .800,00 (quatro mil e oitocentos reais) anuais . Inha-
pim-MG, 13 de agosto de 2013 . HaMIlToN CHaGas FIlHo, Prefeito 
Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo do CoN-
TraTo Nº 0065/2013 – lICITaçÃo ModalIdade CarTa CoN-
VITe Nº 0010/2013 – ProCesso adMINIsTraTIVo: 0065/2013 
– celebrado entre o Município e a sra . MarYllak de olIVeIra 
salGado, CPF Nº 067 .876 .366-60, com valor mensal de r$1 .180,00 
(um mil, cento e oitenta reais), valor do contrato r$14 .160,00 (Quatorze 
mil, cento e sessenta reais) para PresTaçÃo de serVIços de Pro-
FIssIoNal HaBIlITada eM JorNalIsMo Para aCoMPaNHa-
MeNTo e eNCaMINHaMeNTo das PuBlICações e dIVul-
Gações de aTos INsTITuCIoNaIs e adMINIsTraTIVos eM 
JorNaIs e rÁdIos, Inhapim-MG, 20 de agosto de 2013 . HaMIlToN 
CHaGas FIlHo, Prefeito Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo raTIFI-
CaçÃo de dIsPeNsa Nº 022/2013 – ProCesso adMINIsTra-
TIVO: 0086/2013 – Ratifico a dispensa de licitação para Contratação da 
Fundação arthur Bernardes, inscrita no CNPJ com nº 20 .320 .503/0001-51, 
para Prestação de serviços na elaboração do Plano diretor Participa-
tivo e legislação urbanística complementar do município, no valor r$ 
85 .495,20 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais) . Inha-
pim-MG, 20 de agosto de 2013 . HaMIlToN CHaGas FIlHo, Prefeito 
Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de INHaPIM/MG - eXTraTo do CoN-
TraTo 086/13 – ProCesso adMINIsTraTIVo: 0086/2013 dIs-
PeNsa Nº 022/13– celebrado entre o Município e a Fundação arthur 
Bernardes, inscrita no CNPJ com nº 20 .320 .503/0001-51, para Prestação 
de serviços na elaboração do Plano diretor Participativo e legislação 
urbanística complementar do município, no valor r$ 85 .495,20 (oitenta 
e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais) . Inhapim-MG, 21 de 
agosto de 2013 . HaMIlToN CHaGas FIlHo, Prefeito Municipal .

13 cm -20 455619 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE áGuA boA/MG .aviso de licitação 
– a Prefeitura Municipal de Água Boa, MG, torna publico a abertura do 
Pregão Presencial nº .029/2013 Proc:nº .042/2013 objeto: Contratação de 
empresa ou Pessoa Física para prestação de serviços de transporte indi-
vidual de passageiros para atender as necessidades dos vários setores da 
administração Municipal . abertura dos envelopes: 04/09/2013 ás 13:30 
hs .os interessados poderão ler e obter a integra do edital na avenida espí-
rito santo, 14 – Centro – Água Boa, MG de 08:00 ás 16:00 hs de segunda 
a sexta-feira .Pregoeiro . José Márcio alves de oliveira .
PreFeITura MuNICIPal de ÁGua Boa/MG . aviso de licitação 
– a Prefeitura Municipal de Água Boa, MG, torna publico a abertura do 
Pregão Presencial nº .030/2013 Proc:nº .043/2013 objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de lavagem da frota Municipal . aber-
tura dos envelopes: 04/09/2013 ás 15:30 hs .os interessados poderão ler e 
obter a integra do edital na avenida espírito santo, 14 – Centro – Água 
Boa, MG de 08:00 ás 16:00 hs de segunda a sexta-feira .Pregoeiro . José 
Márcio alves de oliveira .
PreFeITura MuNICIPal de ÁGua Boa/MG . aviso de licitação 
– a Prefeitura Municipal de Água Boa, MG, torna publico a abertura do 
Pregão Presencial nº .031/2013 Proc:nº .044/2013 objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de borracharia para manutenção da 
frota Municipal . abertura dos envelopes: 05/09/2013 ás 08:00 hs .os inte-
ressados poderão ler e obter a integra do edital na avenida espírito santo, 
14 – Centro – Água Boa, MG de 08:00 ás 16:00 hs de segunda a sexta-
feira .Pregoeiro . José Márcio alves de oliveira .
PreFeITura MuNICIPal de ÁGua Boa/MG . aviso de licita-
ção – a Prefeitura Municipal de Água Boa, MG, torna publico a aber-
tura do Chamada Pública nº .001/2013 Proc:nº .045/2013 objeto: aquisi-
ção de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar e do empreendedor 
Familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de alimenta-
ção escolar/PNae . abertura dos envelopes: 05/09/2013 ás 13:00 hs .os 
interessados poderão ler e obter a integra do edital na avenida espírito 
santo, 14 – Centro – Água Boa, MG de 08:00 ás 16:00 hs de segunda a 
sexta-feira .Presidente da Comissão de licitação . José Márcio alves de 
oliveira .

8 cm -20 455670 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRINHA/MG- Retificação da 
Publicação do aviso de Inexigibilidade - Processo licitatório Nº .42/2013 
- Inexigibilidade Nº . 10/2013 - o Município de Itabirinha, através do 
setor de Compras, publica o extrato de inexigibilidade nº 10/2013 do 
processo administrativo de inexigibilidade nº 42/2013 com a empresa 
amando Vidas Produtora e Gravadora ltda e o Município de Itabirinha/
MG, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em pro-
dução de show artístico, em palco, ao vivo, com “andré Valadão”, para 
a 1ª Festa da Paz em Itabirinha - MG, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 
2013, com o valor r$ 38 .000,00 (trinta e oito mil reais) . Maiores informa-
ções: na rua Cândido Bacelar, 76 – Centro - Itabirinha – MG . Informa-
ções através do Tel .: (0xx33) 3247-1244 ou email: licitacao@itabirinha .
mg .gov .br . onde se lê: Processo licitatório Nº 42/2013 leia-se: Processo 
administrativo Nº42/2013 . edvan lima de assis - Chefe de departa-
mento de Compras
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG - Retificação da 
Publicação do aviso de Inexigibilidade - Processo licitatório Nº . 43/2013 
- Inexigibilidade Nº . 11/2013 - o Município de Itabirinha, através do 
setor de Compras, publica o extrato de inexigibilidade nº 11/2013 do pro-
cesso administrativo de inexigibilidade nº .43/2013 com a empresa rita 
Carvalho Promoções artísticas ltda e o Município de Itabirinha/MG, 
tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em produção 
de show artístico, em palco, ao vivo, com o “Trio Parada dura”, para 
a 1ª Festa da Paz em Itabirinha - MG, nos dias 26, 27 e 28 de setembro 
de 2013, com o valor r$ 35 .000,00 (trinta e cinco mil reais) . Maiores 
informações: na rua Cândido Bacelar, 76 – Centro - Itabirinha – MG . 
Informações através do Tel .: (0xx33) 3247-1244 ou email: licitacao@ita-
birinha .mg .gov .br onde se lê: Processo licitatório Nº 43/2013 . leia-se: 
Processo administrativo Nº43/2013 . edvan lima de assis - Chefe de 
departamento de Compras
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG - Retificação da 
Publicação do aviso de Inexigibilidade - Processo licitatório Nº .45/2013 
- Inexigibilidade Nº . 12/2013 - o Município de Itabirinha, através do 

setor de Compras, publica o extrato de inexigibilidade nº 12/2013 do 
processo administrativo de inexigibilidade nº .45/2013 com a empresa I 
a Valim Produções e eventos – Me e o Município de Itabirinha/MG, 
tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em produção 
de show artístico, em palco, ao vivo, com “relber e allan”, para a 1ª 
Festa da Paz em Itabirinha - MG, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 
2013, com o valor r$ 46 .000,00 (quarenta e seis mil reais) . Maiores infor-
mações: na rua Cândido Bacelar, 76 – Centro - Itabirinha – MG . Informa-
ções através do Tel .: (0xx33) 3247-1244 ou email: licitacao@itabirinha .
mg .gov .br . onde se lê: Processo licitatório Nº 45/2013 . leia-se: Processo 
administrativo Nº45/2013 . edvan lima de assis - Chefe de departa-
mento de Compras

10 cm -20 455867 - 1
o MuNIcÍPIo dE SENHoRA dE olIVEIRAtorna público que rea-
lizará PrG nº . 021/2013 . abertura: 03/09/2013 às 09:00 h . local: Praça 
são sebastião 26, Centro . objeto: contratação de seguradora para pres-
tar seguro total por valor referenciado de mercado para seis (06) veícu-
los da frota da Prefeitura Municipal de senhora de oliveira . dúvidas: 
Tels .: (31) 8449-5374 - 3755-1496 . ricardo silvino rodrigues Milagres . 
20/08/2013 .

2 cm -20 455752 - 1
o Município de Faria lemos/MGtorna público nos termos do art . 26, 
da lei 8 .666/93, a raTIFICaçÃo do Processo nº . 068/2013 - Inexigibi-
lidade nº . 005/2013 . Contratação da dupla Hugo e Tiago, para realização 
de show artístico no dia 21 de setembro 2013 na realização da XXXV - 
FeFal, neste município de Faria lemos/MG - eMPresa: H r P Pro-
Moções arTÍsTICas lTda , CNPJ Nº . 51 .521 .698/0001-21 . Tendo 
valor global deste processo - r$ 65 .000,00 (sessenta e cinco mil reais) 
- 14/08/2013 .

o Município de Faria lemos/MG torna público nos termos do art . 61, pará-
grafo único da lei 8 .666/93, extrato de contrato nº . 055/2013, Processo 
nº . 068/2013 - Inexigibilidade de licitação nº . 005/2013, Contratada: H 
r P ProMoções arTÍsTICas lTda, CNPJ Nº . 51 .521 .698/0001-21 . 
Tendo valor global deste processo - r$ 65 .000,00 (sessenta e cinco mil 
reais) - Prazo 14/08/2013 a 23/09/2013, contrato assinado: 14/08/2013 .

o Município de Faria lemos/MG torna público nos termos do art . 26, da 
lei 8 .666/93, a raTIFICaçÃo do Processo nº . 069/2013 . Inexigibili-
dade nº . 006/2013 . Contratação da dupla JuNIor e GusTaVo Pro-
duções arTÍsTICas lTda, para realização de show artístico no dia 
19 de setembro 2013 na realização da XXXV - FeFal, neste municí-
pio de Faria lemos . - eMPresa: JuNIor e GusTaVo Produções 
arTÍsTICas lTda, CNPJ Nº . 05 .553 .944/0001-00 . Tendo valor global 
deste processo - r$ 15 .000,00 (quinze mil reais) .

o Município de Faria lemos/MG torna público nos termos do art . 61, 
parágrafo único da lei 8 .666/93, extrato de contrato nº . 056/2013, Pro-
cesso nº . 069/2013 - Inexigibilidade de licitação nº . 006/2013, Con-
tratada: JuNIor e GusTaVo Produções arTÍsTICas lTda, 
CNPJ Nº . 05 .553 .944/0001-00 . Tendo valor global deste processo - r$ 
15 .000,00 (quinze mil reais) . Prazo 19/08/2013 a 23/09/2013, contrato 
assinado: 19/08/2013 .

7 cm -20 455739 - 1
 aviso de licitação . referente Tomada de Preços Nº . 007/2013 . 
a PreFeITura de BerIZal, estado de Minas Gerais, CNPJ 
01 .614 .602/0001-00, com sede à rua luiz otávio Franco, 18, Centro - 
39 .555-000 - Telefax (38) 3845-8122, torna-se público a quem interessar 
que estará realizando no dia 05/09/2013 às 09h00min, licitação na moda-
lidade TP Nº . 007/2013, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para execução, empreitada global, de obra de construção uma 
academia as saúde em Berizal (sede) . Informações complementares no 
endereço acima mencionado no horário de 07h00min às 13h00min ou 
através do e-mail: licitacao .berizalmg@gmail .com ., preferencialmente . 
Berizal/MG, 20/08/2013 - Fabrício d . de o . rocha - Pres . da CPl .

3 cm -20 455870 - 1
A PREFEITuRA dE SAlINAS/MG, CNPJ 24 .359 .333/0001-70, torna 
público que realizará no dia 02/09/2013 às 14h30min, licitação na moda-
lidade CoNVITe Nº . 012/2013, cujo objeto será a contratação de agên-
cia de Propaganda para prestação de serviços de publicidade . os inte-
ressados poderão solicitar o edital enviando um e-mail para: licitacao@
salinas .mg .gov .br ou através do site: www .salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 
20/08/2013 . Fabiana dos santos araújo - Presidente da CPl .
a PreFeITura de salINas/MG, CNPJ 24 .359 .333/0001-70, torna 
público que realizará no dia 09/09/2013 às 14h30min, licitação na moda-
lidade ToMada de Preços 010/2013, objetivando a contratação de 
empresa especializada para execução de obra de ampliação da escola 
Municipal de Jacurutu, no Município de salinas . os interessados pode-
rão solicitar o edital enviando um e-mail para: licitacao@salinas .mg .gov .
br ou através do site: www .salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 20/08/2013 . 
Fabiana dos santos araújo - Presidente da CPl .

4 cm -20 455865 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARANGolA - avisa a todos que 
fará realizar no dia 02/09/2013, das 14hs às 14hs e 30min a fase de cre-
denciamento, e, às 14hs e 30min, a abertura do Processo licitatório nº . 
138/2013, modalidade Pregão Presencial nº . 077/2013, objetivando 
eventual contratação de empresa especializada para estar realizando o 
atendimento de infectologia, de forma parcelada, de forma a atender as 
necessidades da Policlínica Municipal de saúde, vinculado a Prefeitura 
Municipal de Carangola, tudo conforme edital, Termo de referência e 
demais anexos . o edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Praça Coronel Maximiano, nº . 88, Bairro 
Centro, em Carangola/MG . Maiores informações através do departa-
mento de licitação, por intermédio do telefone-fax (32) 3741-9600 . 
Carangola/MG, 19 de agosto de 2013 . Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARANGolA - ProCesso lICI-
TaTÓrIo Nº . 115/2013 - PreGÃo PreseNCIal Nº . 059/2013 . Con-
tratante: Município de Carangola/MG . oBJeTo: objetivando eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento de diversos equi-
pamentos odontológicos de forma a atender as necessidades dos esF´s 
- estratégia de saúde da Família . Contratadas: odoNToFrIo de ITa-
PeruNa CoMérCIo rePreseNTaçÃo e PresTaçÃo de ser-
VIços lTda - ePP, pelo valor Total r$ 5 .735,40 (cinco mil setecentos 
e trinta e cinco reais e quarenta centavos) . FaBIo leMos aBraÃo 
- Me, pelo valor Total - r$ 16 .680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta 
reais) . dental Tupis Comercial ltda .-Me pelo valor Total - r$ 13 .100,00 
(treze mil cem reais) . a .C .I CoMerCIo lTda - ePP, pelo valor Total - 
r$ 6 .210,00 (seis mil duzentos e dez reais) . PraZo do CoNTraTo: 
31/12/2013 .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARANGolA - ProCesso lICI-
TaTÓrIo Nº . 079/2013 . PreGÃo PreseNCIal Nº . 032/2013 . Con-
tratante: Município de Carangola/MG . oBJeTo: contratação de empresa 
especializada para fornecimento de materiais odontológicos para manu-
tenção dos esF`s e Centro de saúde, para atender à população deste 
Município de Tombos/MG, durante o exercício financeiro de 2013. 
Contratadas: emigê Materiais odontológicos ltda-Me - Valor: r$ 
18 .720,40 (dezoito mil setecentos e vinte reais e quarenta centavos) . dis-
tribuidora regional de além Paraiba ltda . Valor r$ 22 .367,80 (vinte e 
dois mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) . dental Tupis 
Comercial ltda-Me . Valor: r$ 13 .100,00 (treze mil cem reais) . dental 
Med sul artigos odontologicos ltda . Valor: r$ 20 .323,30 (vinte mil 
trezentos e vinte três reais e trinta centavos) . equipar Médico e Hospitalar 
ltda, Valor: r$ 133,00 (cento e trinta e três reais) .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARANGolA - ProCesso lICI-
TaTÓrIo Nº . 122/2013 . PreGÃo Nº . 064/2013 . Contratante: Municí-
pio de Carangola/MG . oBJeTo: contratação de empresa especializada 
em consertos, montagem e desmontagem de pneus, visando atender a 
frota do Município de Carangola . Contratada: CoMérCIo de PNeus 
PINHeIro & FreITas lTda-Me r$ 19 .866,00 (dezenove mil oitocen-
tos e sessenta e seis reais) . Vigência do contrato 05/08/2014 .

12 cm -20 455881 - 1
Pregão Presencial nº . 0049/2013 . oMuNIcÍPIo dE MANGA/MG 
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
para eventual registro de Preços, do tipo menor preço por item, nos ter-
mos da lei 10 .520/02, 8 .666/93 e do decreto Municipal nº . 455/2006, 
para CoNTraTaçÃo de eMPresa Para ProduçÃo, orGaNI-
ZaçÃo, MoNTaGeM e eXeCuçÃo da FesTa de aNIVersÁ-
rIo da CIdade, no dia 03/09/2013 . o edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Manga, 
Praça Presidente Costa e silva, 1477, Centro - CeP 39 .460-000, Manga/
MG . Manga, 21 de agosto de 2013 .

3 cm -20 455879 - 1


