
 6 – sábado, 23 de Junho de 2012 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
Pregão está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Cássia/MG, na sala da seção de licitação e Contratos, das 8h 
às 14h – informações pelo tel. (0**35)3541-5000 ou pelo site www.
cassia .mg .gov .br . Cássia/MG, 21 de junho de 2012 . Marcos aparecido 
Veiga Batista – Pregoeiro.

11 cm -21 310936 - 1
o MuNIcÍPIo dE cATAS AlTAS torna publico aos interessados 
a republicação do Pregão Presencial n .º 049/2012, PrC nº 198/2012, 
visando a contratação de empresa especializada em serviços de oxi-
genoterapia hiperbárica para atender a secretaria Municipal de saúde, 
conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Refe-
rência do edital . Data de abertura das propostas: 06 de julho de 2012, 
às 09 horas, na sala de licitações da secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, nº 97, Centro em Catas Altas/MG. O edital encontra-se dis-
ponível no site: http://www .catasaltas .mg .gov .br  . Mais informações 
deverão ser solicitadas via email: pregão@catasaltas.mg.gov.br. Tele-
fones: 31-3832-7112/3832-7208/ 3832-7583 . Catas altas, 22 de junho 
de 2012 . saulo Morais de Castro - Prefeito Municipal .

3 cm -22 311299 - 1
Prefeitura Municipal de chapada Gaúcha/MG- Extrato de Homolo-
gação do Pal 0285/2012 - Pregão Presencial: 022/2012 - adjudicada à 
empresa: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 
MarGEM EsQuErDa Do uruCuIa E sÃo FraNCIsCo lTDa 
- CrEDICHaPaDa, CNPJ sob n .º .: 14 .046 .512/0001-01 - objeto: 
PrEsTaçÃo DE sErVIços baNCarIos Para PaGaMENTo 
DE SERVIDORES ATRAVÉS DE CONTA SALÁRIO - Prefeitura 
Municipal de Chapada Gaúcha/MG, 23 de abril de 2012, (a) José rai-
mundo ribeiro Gomes - Prefeito Municipal .

2 cm -22 311408 - 1
ToMaDa DE PrEço 011/2012 - a PrEFEITura MuNICIPal DE 
CHAPADA GAÚCHA/MG, torna público que fará realizar no DIA 13 
DE JulHo DE 2012 Às 14:00 Horas, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço sob regência da lei n .º 8 .666/93 e alterações pos-
teriores, para CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa Para CoNsTru-
çÃo DE alaMbraDo CoM TEla DE araME GalVaNIZaDo 
FIo 12#2, H=1,60M No EsTÁDIo MuNICIPal Paulo HENrI-
QuE CorraDINE Na sEDE Do MuNICIPIo DE CHaPaDa 
GaÚCHa, CoNForME CoNVÊNIo N .º 0370/2012-EMG/sEGoV . 
Maiores informações e o edital encontram se a disposição dos interessa-
dos na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Idearte Alves de Souza, 
n .º180, centro . Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha/MG, 22 de 
junho de 2012 . José raimundo ribeiro Gomes - Prefeito Municipal .

3 cm -22 311405 - 1
Prefeitura Municipal de chapada Gaúcha/MG- Extrato do Con-
trato: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 
MarGEM EsQuErDa Do uruCuIa E sÃo FraNCIsCo lTDa 
- CrEDICHaPaDa, CNPJ sob n .º .: 14 .046 .512/0001-01 - Valor total 
do contrato r$ 34 .240,00; - objeto: PrEsTaçÃo DE sErVIços 
BANCARIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES ATRAVÉS 
DE CoNTa salÁrIo - Vigência: 01/05/2012 à 31/12/2012 - Pal 
0285/2012 - Pregão Presencial: 022/2012 - Prefeitura Municipal de 
Chapada Gaúcha/MG, 24 de abril de 2012, (a) José raimundo ribeiro 
Gomes - Prefeito Municipal .

3 cm -22 311411 - 1
Edital de Concurso Público 001/2012 - Publicação resumida - o Pre-
feito do Município de Comercinho/MG, no uso de suas atribuições 
legais, TorNa PÚblICo, que no período de 27 de agosto a 25 de 
setembro de 2012, na Prefeitura Municipal de Comercinho, situada à 
rua Manoel rafael de oliveira, 100, Centro, Comercinho/MG, das 
08:00 às11:00 e das 13:00 às 17:00 horas e através do endereço eletrô-
nico: www .msmconsultoria .com .br, estarão abertas as inscrições para o 
CoNCurso PÚblICo de provas e provas de títulos para provimento 
de cargos a serem preenchidos de acordo com os requisitos das leis 
nº 559/06, 582/07, 588/08, 591/08, 613/09, 615/09, 627/09, 628/09, 
634/10, 635/10, 639/10, 641/10, 645/10, 646/10, 649/10, 652/11, 
654/11, 662/11, 664/11, 667/11, 678/12, 679/12 . os interessados pode-
rão obter maiores informações a partir do dia 27 de agosto de 2012, no 
local de realização das inscrições. A partir desta data todas as publica-
ções e informações sobre o Concurso Público do Edital 001/2012 serão 
publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Comerci-
nho/MG, no site: www .msmconsultoria .com .br e em jornal de grande 
circulação no município . Comercinho/MG, 22 de junho de 2012 . rogé-
rio rocha rafael - Prefeito do Município de Comercinho .

4 cm -22 311419 - 1

o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo dAS AlAGoAS,EsTaDo DE 
MINas GEraIs - aVIso DE lICITaçÃo - MoDalIDaDE: PrE-
GÃO PRESENCIAL 27.2012, torna público que fará realizar no dia 
06 de julho de 2 .012, com entrega dos envelopes até às 10:00 horas 
e abertura dos envelopes às 10:00 horas, no Departamento de aquisi-
ções e Contratações de serviços, lICITaçÃo Da MoDalIDaDE 
PrEGÃo PrEsENCIal, do Tipo MENor PrEço, com o seguinte 
objeto: aQuIsIçÃo DE uM VEÍCulo, TIPo uTIlITÁrIo, 
PoTÊNCIa MÍNIMa 115 CV, No MÍNIMo 16 luGarEs, ZEro 
QuIlÔMETro, CoMbusTÍVEl DIEsEl, aNo DE FabrICa-
çÃo 2012, aNo MoDElo 2012 ou 2013, Cor braNCa, CoN-
VÊNIo CElEbraDo ENTrE a sECrETarIa DE EsTaDo DE 
saÚDE DE MINas GEraIs E o MuNICÍPIo DE CoNCEIçÃo 
Das alaGoas (ENTrEGa IMEDIaTa) . Tudo de conformidade 
com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, 
lei 10 .520/02 e Decreto Municipal nº 68/2008 . Maiores informações 
estarão à disposição na Prefeitura Municipal, Departamento de aquisi-
ções e Contratações de Serviços, na Rua Floriano Peixoto, 386 – Fone: 
(034) 3321-0007 ou 3321 .0020 . Conceição das alagoas-MG, 19 de 
junho de 2.012. Renato Ferreira de Freitas. Pregoeiro Oficial do Muni-
cípio de Conceição das alagoas .

o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo dAS AlAGoAS,EsTaDo DE 
MINas GEraIs - aVIso DE lICITaçÃo - MoDalIDaDE: PrE-
GÃO PRESENCIAL 28.2012, torna público que fará realizar no dia 
06 de julho de 2 .012, com entrega dos envelopes até às 14:00 horas e 
abertura dos envelopes às 14:00 horas, no Departamento de aquisições 
e Contratações de serviços, lICITaçÃo Da MoDalIDaDE PrE-
GÃo PrEsENCIal, do Tipo MENor PrEço Por ITEM, com o 
seguinte objeto: aQuIsIçÃo DE MuDas E GraMas Para Jar-
DINaGEM DE loGraDouros PÚblICos, Para aTENDEr 
a sECrETarIa MuNICIPal DE sErVIços urbaNos E GEs-
TÃO DO ATERRO SANITÁRIO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, 
CoNForME ENTrEGa DE rEQuIsIçÃo . Tudo de conformidade 
com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, 
lei 10 .520/02 e Decreto Municipal nº 68/2008 . Maiores informações 
estarão à disposição na Prefeitura Municipal, Departamento de aquisi-
ções e Contratações de Serviços, na Rua Floriano Peixoto, 386 – Fone: 
(034) 3321-0007 ou 3321 .0020 . Conceição das alagoas-MG, 19 de 
junho de 2.012. Renato Ferreira de Freitas. Pregoeiro Oficial do Muni-
cípio de Conceição das alagoas .

9 cm -22 311008 - 1

o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo dAS AlAGoAS,EsTaDo DE 
MINas GEraIs - aVIso DE lICITaçÃo - MoDalIDaDE: PrE-
GÃO PRESENCIAL 29.2012, torna público que fará realizar no dia 
06 de julho de 2 .012, com entrega dos envelopes até às 16:00 horas 
e abertura dos envelopes às 16:00 horas, no Departamento de aquisi-
ções e Contratações de serviços, lICITaçÃo Da MoDalIDaDE 
PrEGÃo PrEsENCIal, do Tipo MENor PrEço Por ITEM, 
com o seguinte objeto: aQuIsIçÃo DE FraNGo E sobrECoXa 
DE FraNGo Para aTENDEr as sECrETarIas MuNICIPaIs 
DE EDuCaçÃo, CulTura, EsPorTE, laZEr E TurIsMo E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, 
CoNForME ENTrEGa DE rEQuIsIçÃo . Tudo de conformidade 
com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, 
lei 10 .520/02 e Decreto Municipal nº 68/2008 . Maiores informações 
estarão à disposição na Prefeitura Municipal, Departamento de aquisi-
ções e Contratações de Serviços, na Rua Floriano Peixoto, 386 – Fone: 
(034) 3321-0007 ou 3321 .0020 . Conceição das alagoas-MG, 22 de 
junho de 2.012. Renato Ferreira de Freitas. Pregoeiro Oficial do Muni-
cípio de Conceição das alagoas .

4 cm -22 311135 - 1

o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo do PARá/MG torna público o 
resultado do Pl nº 103/2012, Pregão nº 21/2012, registro de Preços nº 
10/2012 . TIPo: Menor Preço Por Item . obJETo: aquisição futura e 
eventual de equipamentos e material de consumo odontológico, para 
as atividades do Departamento Municipal de saúde . a empresa Emigê 
Materiais Odontológicos Ltda ME ficou ganhadora dos itens 01 a 08, 10 
a 30, 32 a 69, 71 a 74, 76 a 79, 81 a 97, no valor total de r$16 .131,45 . 
os itens 09, 31, 70, 75 e 80 foram frustrados, somos pela sua repetição . 
Conceição do Pará, 21 de junho de 2012. Lucrécia Dias Miranda – Pre-
goeira substituta .

3 cm -22 311120 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coNGoNHAS-MG-TErMo DE 
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° PMC/019/2012 - Ratifico, 
na forma do artigo 26, da lei 8 .666/93, de 21/06/93, as conclusões do 
parecer da Procuradoria Jurídica, favorável à inexigibilidade de licita-
ção Inciso I, do artigo 25 da lei 8 .666/93 para contratação da empresa 
Federação Mineira de Basketball, cujo objeto é a Contratação da Fede-
ração Mineira de basquetebol, podendo a Diretoria de Contratos e lici-
tações celebrar o contrato .Congonhas, 21 de junho de 2012 . anderson 
Costa Cabido - Prefeito Municipal .

2 cm -22 311331 - 1
 A PREFEITuRA dE dElFIM MoREIRA - MG, torna público o 
seguinte Processo licitatório nº123/2012, Tomada de Preço nº10/2012, 
Pavimentação nas ruas Mariinha Maciel e Claudio benedito de 
Freitas, no dia 12 de julho de 2012 ás 09h00 . Maiores informações: 
Tel(035)3624-1213/email:licitacao@delfimmoreira.mg.gov.br. Eliza-
beth r . s . aguiar - Presidente/CPl .

2 cm -20 310156 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolISProCEsso lICI-
TaTorIo Nº . 235/2012 CoNCorrENCIa PublICa Nº . 010/2012 . 
obJETo: CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa Para PrEsTaçÃo DE 
sErVIços DE CoNClusÃo DE obras rEMaNECENTEs Do 
CMEI Do baIrro laGoa Dos MaNDarINs ProINFaNCIa 
No MuNICIPIo DE DIVINÓPolIs/MG . aTa sEssÃo DE Jul-
GaMENTo DoCuMENTos DE HabIlITaçÃo . após abertura 
dos envelopes de documentação e a analise dos mesmos esta comis-
são decide por habilitar a empresa, TraNs-alVEs TraNsPorTEs 
E SERVIÇOS LTDA – EPP, por apresentar toda documentação exi-
gida no edital e inabilitar a empresa IMPaCTo CoNsTruçõEs E 
sErVIços lTDa, por ela não cumprir as exigências do item 10 .2 .3 
letra “a” e “b” do edital . Este resultado será publicado e informado 
as empresa participantes ficando o estabelecido o prazo de 05 (Cinco) 
dias úteis para apresentação de recurso . Divinópolis, 21 de Junho de 
2012 . MÁrIo lÚCIo DE souZa PrEsIDENTE Da CoMIssÃo 
DE lICITaçÃo

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolISProCEsso lICI-
TaTorIo Nº . 193/2012 CarTa CoNVITE Nº . 008/2012 . obJETo: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma em 
banheiro de acessibilidade na E . M . José Carlos Pereira, para insta-
lação da universidade aberta do brasil . após abertura dos envelopes 
de documentação, a regularização de sua situação feita pela empresa 
CoNsTruTora VIllarEs braNDÃo lITDa em relação a 
sua situação com relação a Certidão Negativa de Débitos Municipal, 
e a analise dos mesmos feita pela comissão de licitação tomou-se a 
seguinte deliberação: Habilitar as empresas, TraNs-alVEs TraNs-
PORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, BOM JESUS CONSTRUÇÕES 
E PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME e CONSTRUTORA VILLARES 
BRANDÃO LTDA, por apresentar e regularizar toda a documentação 
exigida no edital . Divinópolis, 22 de Junho de 2012 . MÁrIo lÚCIo 
DE souZa PrEsIDENTE Da CoMIssÃo DE lICITaçÃo

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolIS ProCEsso 
lICITaTorIo 192/2012 ToMaDa DE PrEço Nº . 005/2012 
obJETo: CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa Para PrEsTaçÃo DE 
sErVIços DE rEForMa EM TElHaDos DE DIVErsas EsCo-
las Do MuNICIPIo DE DIVINÓPolIs/MG . após abertura do 
envelope proposta a empresa r&s ENGENHarIa lTDa, apresentou 
a proposta no valor de r$ 84 .700,46 (oitenta e Quatro Mil, setecentos 
reais e Quarenta e seis Centavos) a empresa EMPEC EMPrEENDI-
MENTos DE ENGENHarIa CIVIl lTDa apresentou proposta no 
valor de R$ 356.914,69 (Trezentos e cinqüenta e Seis Mil Novecentos 
e Quatorze Reais e Sessenta e Nove Centavos) a empresa TRANS – 
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP. Apresentou pro-
posta no valor de R$ 354.980,81 (Trezentos e Cinqüenta e Quatro Mil 
Novecentos e oitenta reais e oitenta e um Centavos) sendo adjudi-
cada vencedora por apresentar preço dentro do estimado pela adminis-
tração . Divinópolis, 22 de Junho de 2012 . MÁrIo lÚCIo DE souZa 
PrEsIDENTE Da CoMIssÃo DE lICITaçÃo .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolIS ProCEsso 
lICITaTorIo 276/2012 CarTa CoNVITE Nº . 010/2012 obJETo: 
CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa Para PrEsTaçÃo DE sErVI-
ÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 
ParTE Das ruas INTErNas No CEMITErIo ParQuE Do 
EsPIrITo saNTo, No baIrro Jusa FoNsECa EM DIVINÓPo-
LIS - MG. ERRATA – Na publicação do jornal o Diário Oficial dos 
Municípios Mineiros ano IV nº . 0765 do dia 22 de Junho de 2012, 
Código Identificador: nº. 45295DC7 onde se lê “.PROCESSO LICITA-
TORIO Nº. 278/2012” passa – se a ler . “PROCESSO LICITATORIO 
Nº . 276/2012 . Divinópolis, 22 de Junho de 2012 . MÁrIo lÚCIo DE 
souZa PrEsIDENTE Da CoMIssÃo DE lICITaçÃo .

14 cm -22 311024 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVISA AlEGRE/MG- rETI-
FICaçÃo - No processo de licitação nº 026/2012, TP 002/2012, 
publicado no Jornal Minas Gerais, Caderno 3, no dia 21/06/2012 e 
no Jornal “o Tempo”, onde se lê abertura dia 11/07/2012, às 09:00, 
lêia-se 06/07/2012 às 09:00 e no processo de licitação nº 028/2012, 
TP 003/2012, onde se lê abertura dia 13/07/2012, às 09:00, leia-se 
06/07/2012 às 11:00 .

2 cm -22 311429 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE doM cAVATI (MG), torna 
público que realizará licitação na modalidade de pregão presencial nº 
011/2012, Critério de Julgamento: Menor Preço . objeto: aquisição de 
veículo tipo van, diesel, cor: branca, capacidade mínima de 16 luga-
res incluindo a do motorista e em conformidade com especificação no 
anexo 1 . abertura da sessão: 05/07/2012, às 14:00h . recurso: Convê-
nio nº 318/2012 – EMG/SES/SUS-MG/FES. O edital encontra-se em 
inteiro teor na Prefeitura, Rua Novo Horizonte, 303, Dom Cavati-MG, 
de 09:00h às 11:00h e 13:00h às 16:00h, dias úteis . Informações: fone: 
(33) 33571122, email: comprasdomcavati@hotmail.com, Jair Vieira 
Campos – Prefeito Municipal.

3 cm -21 310906 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE doM cAVATI (MG), torna 
público que realizará licitação na modalidade de pregão presencial nº 
012/2012, Critério de Julgamento: Menor Preço . objeto: aquisição 
de 02 (dois) veículos, motor 1.0, 04 portas, cor: branca, flex, 05 pas-
sageiros, incluindo o motorista e 01 veículo (ambulância) novo, zero 
km, ano de fabricação 2012, motor 1.8, flex, em conformidade com 
especificação no anexo 1. Abertura da sessão: 05/07/2012, às 15:00h. 
Recurso: Convênio nº 667/2012 – EMG/SES/SUS-MG/FES. O edital 
encontra-se em inteiro teor na Prefeitura, Rua Novo Horizonte, 303, 
Dom Cavati-MG, de 09:00h às 11:00h e 13:00h às 16:00h, dias úteis . 
Informações: fone: (33) 33571122, email: comprasdomcavati@hot-
mail.com, Jair Vieira Campos – Prefeito Municipal.

3 cm -22 311447 - 1
“A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE doRES dE GuANHÃES 
HOMOLOGA o resultado final do Concurso Público, Edital nº 
001/2011, disponível no hall da Prefeitura e no site www .seapconcur-
sos .com .br através do Decreto nº 015/2012 de 20 de junho de 2012 . 
João Eber barreto Noman . Prefeito Municipal de Dores de Guanhães” .

1 cm -22 311183 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS .aVIso 
DE raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo . Processo admi-
nistrativo Nº 061/2012 . Dispensa de licitação N .º 016/2012 . objeto: 
Locação de imóvel denominado Parque da Pecuária, localizado à Rua 
Amarílio Ribeiro S/N – Centro, em Entre Rios de Minas (MG). Prazo 
de locação: 3 meses . Valor total da locação: r$ 30 .000,00 . amparo 
legal: lei Federal 8 .666/93, artigo 24, Inciso X . Entre rios de Minas, 
22 de Junho de 2012. Raquel Resende Lima – Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS – 
EXTraTo DE CoNTraTo N .º 070/2012 . Processo administrativo 
n .º 061/2012 . Dispensa de licitação n .º 016/2012 . objeto do Contrato: 
Locação de Imóvel localizado à Rua Amarílio Ribeiro S/N – Centro, 
em Entre rios de Minas (MG) . Contratada: Parque da Pecuária .Vigên-
cia do Contrato: 3 meses . Valor total da locação: r$ 30 .000,00 . Entre 
Rios de Minas, 22 de Junho de 2012. Mário Augusto Alves Andrade – 
Prefeito Municipal .
PrEFEITura MuNICIPal DE ENTrE rIos DE MINas . aVIso 
DE raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo . Processo admi-
nistrativo N .º 062/2012 . Dispensa de licitação N .º 017/2012 . objeto: 
Contratação de serviços mecânicos para Motoniveladora rG 140 b 
NEW HollaND ano 2005/2006 . Contratada: João bosco Pena de 
Oliveira - ME. Valor: R$ 2.760,00. Prazo de vigência: 60 dias. Amparo 
legal: lei Federal 8 .666/93, artigo 24, Inciso II . Entre rios de Minas, 
22 de Junho de 2012. Raquel Resende Lima – Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS – 
EXTraTo DE CoNTraTo N .º 071/2012 . Processo administrativo 
n .º 062/2012 . Dispensa de licitação n .º 017/2012 . objeto do Contrato: 
Contratação de serviços mecânicos para Motoniveladora rG 140 b 
NEW HollaND ano 2005/2006 . Contratada: João bosco Pena de 
oliveira - ME . Valor total: r$ 2 .760,00 . Vigência do Contrato: 60 

dias . Entre rios de Minas, 22 de Junho de 2012 . Mário augusto alves 
Andrade – Prefeito Municipal.
PrEFEITura MuNICIPal DE ENTrE rIos DE MINas . 
EXTraTo DE PublICaçÃo . a PrEFEITura DE ENTrE rIos 
DE MINAS torna público que fará realizar Processo Administrativo 
n .º 063/2012 - leilão n .° 004/2012 para cessão de barracas a título de 
comodato e permissão de uso e exploração de espaço público na 53ª 
Festa da Colheita. O Leilão será realizado no dia 10/07/2012 às 09:00 
hs . o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto a Comissão Espe-
cial de licitação situada na Praça Coronel Joaquim resende, n .° 69 
– Centro, Entre Rios de Minas. Informações pelo telefone: (31) 3751-
2169, no horário de 13:00 às 17:00 hs . Mário augusto alves andrade 
- Prefeito Municipal .

10 cm -22 311087 - 1
PREFEITuRA dE ESMERAldASaVIso DE rEVoGaçÃo DE 
lICITaçÃo a Prefeitura de Esmeraldas comunica aos interessados 
que a Concorrência Pública nº 03/2011, cujo objeto é a concessão de 
serviços de transporte coletivo regular foi rEVoGaDa, nos termos 
do art . 49 da lei 8 .666/93 . Fica assegurado aos interessados o contra-
ditório e a ampla defesa no prazo de 10 dias a contar desta publicação. 
Carlos roberto Henriques de oliveira - Presidente da Comissão Per-
manente de licitação .

2 cm -21 310905 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ESMERAldAS/MG–EXTRATO 
DE TErMo aDITVo: 1º Termo aditivo a ata de registro de Preço 
nº 002/12 . origem: PE004/12 . Partes: Município de Esmeraldas/MG 
e Distribuidora lance Certo ltda ME . objeto: registrar Preço para 
aquisição de gêneros alimentícios . Motivo: revisão de preço dos itens 
Arroz Tipo 1, Café Extra Forte e Feijão Carioquinha, por solicitação do 
signatário Detentor, nos termos do inciso II, alínea “d” do art . 65 da lei 
8 .666/93, passando a vigorar na data da assinatura . Data: 04/06/12 .

2 cm -22 311079 - 1
Ratificação de Inexigibiilidade de licitação. Show artistico Exposição 
de Espera Feliz. Empresa Produções Artisticas Lineart LTDA. Valor 
123 .000,00 . Data 21/06/12 . Processo 44/12 . Inexigibilidade 004/12 . 
Aloisio Barbosa– Prefeito Municipal.

1 cm -21 310856 - 1
Retificação

o Município de Extrema, através da Comissão Permanente de lici-
tações, torna público que considerou dispensável de licitação à loca-
ção de imóvel localizado na Rua Francisco de Oliveira Paula, nº 11, 
Bairro Centro – Extrema – MG., de propriedade do Sr. Marcio Eduardo 
Gomes Simões, CPF – 664.275.686-04, para fins de sediar o Centro de 
Testagem e Aconselhamento – CTA, pelo valor mensal de R$ 1.000,00 
(mil reais), totalizando no período de 12 (doze) meses o valor de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), de acordo com o art. 24, inciso X da Lei 
8 .666/93 . onde se leu Processo 098/2012, lê-se Processo licitatório nº 
097/2012, dispensa nº 008/2012 . Extrema, 20 de junho de 2012 .

3 cm -22 311327 - 1
aVIso DE abErTura DE ProCEsso lICITaTÓrIo

a Prefeitura Municipal de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia 
12/07/2012, em sua sede, av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 
1.624 – centro, a habilitação para o Processo Licitatório nº 102/2012, 
Tomada de Preços nº 005/2012, referente à contratação de empresa para 
fornecimento de mão de obra para execução de fundação e estrutura do 
Prédio do batalhão do Corpo de bombeiros . os editais estão à disposi-
ção dos interessados no local acima mencionado . Maiores informações, 
através do e-mail: decol@extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 
3435–4504, das 13:00 às 17:00 horas. Extrema, 22 de junho de 2012.

3 cm -22 311330 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FElIXlÂNdIA-MG –a Pre-
feitura Municipal de Felixlândia/MG, através da Pregoeira Jaque-
line Pereira de Almeida Silva torna público que fica marcado para o 
dia 09/07/2012 às 08:00 horas a abertura do Processo licitatório nº . 
066/2012, modalidade Pregão Presencial nº 028/2012,do tipo menor 
preço por item, para aquisição de material de papelaria . o edital com-
pleto encontra-se a disposição dos interessados junto ao setor de lici-
tação, à rua Menino Deus, nº 86, fone (38) 3753-1147, no horário de 
12h00min horas às 17h00min horas ou pelo e-mail licitacaofelix@bol.
com.br Marconi Antônio da Silva – Prefeito Municipal. Felixlândia, 22 
de Junho de 2012 .

3 cm -22 311241 - 1
o MuNIcÍPIo dE FloRESTAl/MG, torna público que fará rea-
lizar A REPETIÇÃO do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2012, 
ToMaDa DE PrEços Nº 008/2012 para: Contratação de empresa 
para execução de obras de construção de Quadra Poliesportiva para a 
Escola Municipal Derci alves ribeiro .Tipo de licitação: Menor preço 
global . Entrega das documentações e propostas: 13/07/2012 até às 
09:00 horas . abertura: 13/07/2012 às 09:30 horas .Informações sobre 
o Edital, Prefeitura Municipal de Florestal, na rua benedito Valadares 
nº 243 - Centro, Florestal/MG, no e-mail licitacaopmf@gmail.com ou 
pelo Tel: (31) 3536-3971. Patrícia do Carmo de Paula – Presidente da 
CPl do Município de Florestal .

3 cm -22 311396 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoNZAGA- aVIso DE lICITa-
ÇÃO - O município de Gonzaga torna público que realizará o Processo 
licitatório 030/2012, na modalidade Pregão Presencial 017/2012, tipo 
Menor Preço Por Ítem, destinado a aquisição parcelada de blocos de 
concreto sextavados e meios-fios, para pavimentação de logradouros 
no Município de Gonzaga, conforme especificação do instrumento con-
vocatório . Data do Pregão: 05 de julho de 2012, sendo o horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00 . 
o Edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados, na Prefeitura Municipal, setor de licitações, gratuitamente ou 
através de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvi-
das: (33)34151275 - 1209. Efigênia Maria Magalhães - Prefeita Muni-
cipal. Gonzaga, 22/06/2012.

3 cm -22 311115 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdA-
RES – MG –aviso de licitação da concorrência pública 004-2012. O 
Município de Governador Valadares, Minas Gerais, através da secre-
taria Municipal de Administração, torna público que realizará licitação 
sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 004/2012 – P.A.C. 
N . 313/2012, tipo “Menor preço global”, referente à Contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços de engenharia de 
trânsito, processamento e gerenciamento de autos de infrações e apoio 
à JarI (Junta administrativa de recursos de Infrações), no Município 
de Governador Valadares, com fornecimento e aplicação de materiais 
e mão de obra, a instalação, operação e manutenção de equipamentos, 
descritas e detalhadas nos anexos que integram o  edital . as empre-
sas interessadas poderão obter o Edital de “Concorrência Pública”, 
mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), custo reprográfico, 
que deverá ser depositado na conta – Banco do Brasil - Agência 0166-X 
– Conta 17474-2,  ou obter informações sobre o mesmo, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 13 às 17 :00 horas, na rua Marechal 
Floriano n . 905, Centro, 3º andar, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação; pelo telefax n. (33) 3279.7476, ou pelo e-mail cpl@valada-
res .mg .gov .br . Data limite para a entrega dos envelopes: 18/07/2012; 
horário limite para protocolo: 14:00 horas; data de abertura dos enve-
lopes: 18/07/2012; horário de abertura dos envelopes: 14:01 horas . 
Governador Valadares, 21 de junho  de 2012 . (a) ranger belisário 
Duarte Viana - secretário Municipal de administração

5 cm -22 311387 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdA-
RES – MG– AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 
003/2012 – REPUBLICAÇÃO O Município de Governador Valadares, 
torna público, para o conhecimento de todos, que fará realizar, o pro-
cesso licitatório Tomada de Preços nº 003/2012, “Tipo Menor Preço 
Global” que rege-se pela lei Federal 8 .666/93 em sua redação vigente, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reforme e 
ampliação da nova sede do CEREST – Centro de Referência a Saúde do 
Trabalhador, no Município de Governador Valadares, atendidos os ane-
xos que integram o edital . os interessados poderão examinar e retirar 
o Edital da licitação e seus anexos, ( na sala da Comissão Permanente 
de licitação), na rua Marechal Floriano, n .º 905, Centro, 3º andar do 
Prédio da Prefeitura Municipal . Dúvidas a respeito desta licitação pode-
rão ser dirimidas junto à própria Comissão de licitação, pessoalmente, 
ou através do telefax (033) 3279 .7476, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 13 às 17 horas.O custo do edital e de seus anexos é fixado 
em R$ 20,00 (vinte reais), custo reprográfico. O depósito deverá ser 
efetuado no Banco do Brasil, Ag. 0166-X – Conta 17474-2. Data limite 
para a entrega dos envelopes: 19/07/2012; horário limite para proto-
colo: 14:00 horas; data de abertura dos envelopes: 19/07/2012; horário 
de abertura dos envelopes: 14:01 horas . Governador Valadares, 21 de 
junho de 2012 . ranger belisário Duarte Viana - secretário Municipal 
de administração .

5 cm -22 311392 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG– - AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
001/2012: Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de Urbanização dos Bairros Altinópolis e Mãe de Deus, 
no Município de Governador Valadares . licitante vencedora: CoNs-
Par ENGENHarIa lTDa -Valor: r$ 7 .787 .756,28 (sete milhões, 
setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e 
vinte e oito centavos) . Governador Valadares, 21 de junho de 2012 . 
(a) Débora Fabiany Marques Lopes – Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

3 cm -22 311376 - 1
Prefeitura Municipal de Guanhães– Extrato de Rescisão de Contrato 
– TP 03/12 – Município de Guanhães e TERRASA ENGENHARIA 
LTDA ME – Objeto: Contratação de Horas de Máquina – Fica rescin-
dido o respectivo contrato .
 Prefeitura Municipal de Guanhães – Extrato de Contrato – TP 03/12 
– Município de Guanhães e TRANSPORTES REIS E SILVA LTDA 
– Objeto: Contratação de Horas de Máquina – Valor: R$401.350,00 – 
Vigência: 31/12/12 . 

2 cm -22 310982 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuANHÃES– Aviso Pregão 
nº 27/2012 – O Município de Guanhães-MG, torna público que rea-
lizará Pregão Presencial nº 27/2012 no dia 09/07/2012 ás 13:30 HS. 
obJETo: registro de Preços para fornecimento parcelado de Material 
de Limpeza para atender todas as Secretarias Municipais, o edital e ane-
xos estão a disposição de interessados no Depto . de licitações a Praça 
Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro e pelo Site: www.guanhaes.
mg .gov .br . Maiores inf . Pelo Tel: (33) 3421 1501 . Waléria b . F . C . Coe-
lho – Secretária Municipal de Administração e – RH.

2 cm -22 311238 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuARAcIAbA .Tomada de Pre-
ços 06/2012, tendo por objeto a construção de unidade básica de saúde 
– Comunidade Abre Campo – Recursos Ministério Saúde. Foram apre-
sentados envelopes de habilitação e proposta pela licitante Topo Con-
servação e Construções LTDA – CNPJ 06.221.021/0001-13. A CPL 
decidiu por habilitar a licitante . analisando a proposta apresentada, a 
CPl julgou vencedora a proposta apresentada pela licitante Topo Con-
servação e Construções LTDA – CNPJ 06.221.021/0001-13, no valor 
de r$201 .059,34 . a ata encontra-se junto à CPl da Prefeitura Munici-
pal de Guaraciaba . Tel . 31-3893-5193 . Guaraciaba, 21/06/2012 .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuARAcIAbA . Tomada de Pre-
ços 06/2012, tendo por objeto a construção de unidade básica de saúde 
– Comunidade Abre Campo – Recursos Ministério Saúde. Extrato/
aviso adjudicação e homologação . a CPl adjudicou o objeto licitado à 
Topo Conservação e Construções LTDA – CNPJ 06.221.021/0001-13, 
que apresentou proposta no valor de r$201 .059,34 . o Prefeito Muni-
cipal de Guaraciaba homologou o ato de adjudicação promovido pela 
CPL em favor da licitante acima qualificada. Os atos de adjudicação e 
homologação encontram-se junto à CPl da Prefeitura Municipal de de 
Guaraciaba . Tel . 31-3893-5193 . Guaraciaba, 21/06/2012 .

5 cm -21 310884 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuARAcIAbA . Tomada de Pre-
ços 07/2012, tendo por objeto a construção de unidade básica de saúde 
– Bairro Maria Chicão – Recursos do Estado de Minas Gerais. Foram 
apresentados envelopes de habilitação e proposta pela licitante Topo 
Conservação e Construções LTDA – CNPJ 06.221.021/0001-13. A CPL 
decidiu por habilitar a licitante . analisando a proposta apresentada, a 
CPl julgou vencedora a proposta apresentada pela licitante Topo Con-
servação e Construções LTDA – CNPJ 06.221.021/0001-13, no valor 
de r$271 .838,02 . a ata encontra-se junto à CPl da Prefeitura Munici-
pal de Guaraciaba . Tel . 31-3893-5193 . Guaraciaba, 21/06/2012 .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuARAcIAbA . Tomada de Pre-
ços 07/2012, tendo por objeto a construção de unidade básica de saúde 
– Bairro Maria Chicão – Recursos do Estado de Minas Gerais. Extrato/
aviso adjudicação e homologação . a CPl adjudicou o objeto licitado à 
Topo Conservação e Construções LTDA – CNPJ 06.221.021/0001-13, 
que apresentou proposta no valor de r$271 .838,02 . o Prefeito Muni-
cipal de Guaraciaba homologou o ato de adjudicação promovido pela 
CPL em favor da licitante acima qualificada. Os atos de adjudicação e 
homologação encontram-se junto à CPl da Prefeitura Municipal de de 
Guaraciaba . Tel . 31-3893-5193 . Guaraciaba, 21/06/2012 .

5 cm -21 310886 - 1

MuNIcÍPIo dE GuARANÉSIA– Torna público a publicação dos 
processos: Processo 085/2012 – Pregão Presencial 034/2012. Menor 
preço por item . objeto: aquisição de 02 (duas) ambulâncias para sim-
ples remoção, conforme convênio 759/2012, firmado com o Estado 
de Minas Gerais através da secretaria de Estado de saúde . abertura: 
05.07.2012 às 14h. Processo 086/2012 – Pregão Presencial 035/2012. 
Menor preço por item . objeto: aquisição de mini van com capacidade 
para 05 lugares, conforme convênio firmado o Estado de Minas Gerais 
através da secretaria de Estado de Governo . abertura: 05 .07 .2012 às 
16h .Torna ainda público a republicação da CHaMaDa PÚblICa 
001/2012 - Processo 049/2012  . objeto: aquisição de gêneros alimen-
tícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de 
licitação, lei n .º 11 .947, de 16/07/2009, resolução n .º 38 do FNDE, 
de 16/07/2009 . Período para recebimento dos projetos de venda: de 25 
de junho a 24 de julho de 2012 . os interessados poderão obter cópia 
do edital pelo site www .prefguaranesia .mg .gov .br ou solicitar informa-
ções pelo e-mail licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br ou pelo telefone 
35.3555.1200. Guaranésia, 22.06.2012. João Carlos Minchillo – Pre-
feito Municipal .

4 cm -22 311001 - 1

MuNIcÍPIo dE GuARANÉSIA– RETIFICAÇÃO: Na homologação 
do Processo 044/2012 – Tomada de Preço 011/2012. Objeto: Prestação 
de serviço de extensão e adequação da iluminação pública, da avenida 
Deputado Humberto de almeida . Empresa: silva e Moraes Constru-
ções Elétrica ltda, onde lê-se r$ 118 .260,00 leia-se r$ 118 .197,00 . 
HOMOLOGAÇÃO. Processo 072/2012 – Tomada de Preço 013/2012. 
objeto: Prestação de obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial 
e guias extrusadas em rua do Município. Empresa: Pavidez Engenharia 
Ltda. Valor global: R$ 76.733,05. Processo 066/2012 – Pregão Presen-
cial 026/2012 . objeto: aquisição de veículos, equipamentos e mate-
riais permanentes para o Departamento Municipal de saúde, através de 
recurso Federal Fundo a Fundo, conforme emenda parlamentar cadas-
trada sob nº 17900473000/1110-03 . Empresa: Vime Veículos ltda . 
Itens e valores unitários: 01 r$ 55 .000,00 e 33 r$ 21 .200,00 . Empresa: 
Midas Comércio atacad . Produtos Hospitalares ltda-ME . Itens e valo-
res unitários: 02 r$ 119,00, 03 r$ 3 .920,00, 13 r$ 7 .990,00, 16 r$ 
67,50, 17 r$ 45,00, 19 r$ 11,90 e 20 r$ 426,00 . Empresa: Zéfa Comér-
cio de Eletrônicos ltda-ME . Itens e valores unitários: 22 r$ 727,00 
e 31 r$ 1 .680,00 . Empresa: Central do Micro ltda-ME . Item e valor 
unitário: 15 r$ 1 .488,00 . Empresa: Jb Conte & Cia ltda-EPP . Itens e 
valores unitários: 05 r$ 141,00, 06 r$ 285,00 e 18 r$ 84,00 . Empresa: 
rM de Carvalho silva-ME . Itens e valores unitários: 08 r$ 290,00, 
12 r$ 90,00, 25 r$ 140,00 e 27 r$ 225,00 . Empresa: N .I .r . Distri-
buidora ltda . Itens e valores unitários: 04 r$ 865,00, 07 r$ 322,00, 
11 r$ 558,50 e 21 r$ 1 .199,50 . Empresa: Informática Vianna Vieira 
ltda-ME . Item e valor unitário: 30 r$ 1 .945,00 . Empresa: João Carlos 
Cherri borges-ME . Itens e valores unitários: 09 r$ 3 .500,00, 10 r$ 
1 .079,00, 24 r$ 314,00, 26 r$ 663,00 e 29 r$ 349,00 . raTIFICaçÃo 
DE DISPENSA: Processo 068/2012 – Dispensa 015/2012. Objeto: 
Contratação de equipe de arbitragem para o Campeonato Municipal de 
Campo. O Prefeito João Carlos Minchillo ratifica os procedimentos a 
favor da Associação Muzambinho de Arbitragem Esportiva Ltda-ME, 
pelo valor global de r$ 5 .405,00 . EXTraTo DE CoNTraTos . Con-
trato 049/2012 – Processo 056/2012 – Pregão Presencial 021/2012. 
Objeto: Contratação de empresa ou profissional autônomo para presta-
ção de serviço de transporte escolar . Empresa vencedora: Daniel Doni-
zete Bautista-ME. Valor: R$3,99 por km. Contrato 050/2012 - Processo 
083/2012 – Dispensa 014/2012. Objeto: Contratação de instrutor para 
orientação musical aos alunos da rede pública municipal, participantes 
das fanfarras escolares . Contratado: José antonio de brito . Valor men-
sal de R$1.792,00. Contrato 051/2012 - Processo 044/2012 – Tomada 
de Preço 11/2012 . objeto Prestação de serviço de extensão e adequação 
da iluminação pública, da avenida Deputado Humberto de almeida . 
Empresa: silva e Moraes Construções Elétrica ltda . Valor Global r$ 
118.197,00. Contrato 052/2012 - Processo 065/2012 – Tomada de 
Preço 12/2012 . objeto Prestação de serviço de extensão de rede elé-
trica em área do Novo Distrito Industrial . Empresa: alternativa Cons-
truções Elétrica ltda . Valor Global r$ 145 .820,00 . TErMos aDITI-
Vos . Termo aditivo 057/2012 - segundo termo aditivo ao Contrato 
056/2010 - Processo 038/2010 . objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de sistema de Gestão Pública para a administração 
Pública do Município de Guaranésia. Motivo: Prorrogação de prazo até 
31/12/2012 . Termo aditivo 058/2012 - Terceiro termo aditivo ao Con-
trato 056/2011 - Processo 062/2011 . objeto: Contratação de instrutor 
para ministrar oficinas do CRAS – Centro de Referência de Assistên-
cia Social. Motivo: Prorrogação de prazo até 31/12/2012. Guaranésia, 
22.06.2012 – João Carlos Minchillo – Prefeito Municipal.

13 cm -22 311061 - 1


