
Minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros quarTa-feira, 07 de Março de 2012 – 11 
No MuNICIPIo DE PIraPora/MG, pela (s) empresa (s) Ds 
MaTErIaIs DE CoNsTruçÃo lTDa no (s) valor (es) total 
(is) de r$ 787 .600,00 (setecentos oitenta e sete mil e seiscen-
tos reais). Pirapora, 07 de março de 2012. Warmillon Fonseca 
Braga Prefeito Municipal

3 cm -06 270661 - 1
PREF . do MuN . dE PouSo AlEGRE/MG– ToMaDa 
DE PREÇO Nº 05/12 - Objeto: “Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reforma na transitolândia no Município 
de Pouso alegre/MG” . a sessão pública será realizada no dia 
23 de março de 2012 às 14h, na sala de licitações, situada na 
rua dos Carijós, nº 45, Centro . o edital poderá ser consultado e 
obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 12h às 18h, 
mediante a apresentação de um CD-ROM ou PEN-DRIVE ou 
pelo sitewww .pousoalegre .mg .gov .br, para cópia do arquivo . 
Informações: tel. (35) 3449-4023. Wagner do Couto – Diretor 
do Dep . de Compras e licitações .

3 cm -06 270446 - 1
PREF . do MuN . dE PouSo AlEGRE/MG– rElaçÃo 
DE NOMES PARA SORTEIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 02/12 – Objeto: “Contratação de Empresa de Publicidade 
para Prestação de Serviços Profissionais de Publicidade e 
Marketing da Prefeitura Municipal de Pouso alegre” . Comuni-
camos aos interessados, em cumprimento ao disposto no §4, art . 
10° da lei 12232/2010, que a sessão para sorteio de integrante 
para a formação da subcomissão técnica que avaliará a pro-
posta técnica da referida Concorrência Pública será realizada no 
dia 21 de março de 2012 às 10h, na sala de licitações, situada 
na rua dos Carijós, n . 45, Centro . os nomes relacionados são 
os seguintes: leandro augusto Garibaldi de almeida, ulisses 
Daniel de Campos rocha e Elisa do Carmo Franco . Informa-
ções: Tel .: (35) 3449-4023, com o sr . Milton alexandre alves 
Neto, ou pelo e-mail: licitapamg@gmail .com .

3 cm -06 270449 - 1
Extrato de contrato licitatório nº 028/2012 - Processo licitató-
rio nº 020/2012 – Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2012 . 
objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de 
engenharia para reforma da Escola Municipal Dom Pedro II, 
localizada na Fazenda Buriti alto, Comunidade das Três Bar-
ras, no município de Prata-MG . Contratante: MuNIcÍPIo 
dE PRATA– Contratada: Cosam Engenharia Ltda. Valor: 
r$72 .214,70 (setenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e 
setenta centavos).Vigência: 02 (dois) meses a partir da emis-
são da ordem de serviço até 31/07/2012 . Data da assinatura: 
29/02/2012. Luiz Roberto Santos Vilela. Prefeito Municipal.

3 cm -06 270413 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PRATA- Extrato de con-
trato licitatório nº 000/2012 - Processo licitatório nº 021/2012 
– Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2012 . objeto: Contra-
tação de empresa para execução de serviços de engenharia para 
reforma do Prédio da Biblioteca Municipal, situada na Praça 
Getúlio Vargas, Bairro Centro, na cidade de Prata-MG.Contra-
tante: Município de Prata – Contratada: Excell – Construtora 
e Consultoria Técnica Ltda-Epp. Valor Global: R$85.139,24 
(oitenta e cinco mil cento e trinta e nove reais e vinte e qua-
tro centavos).Vigência: 04 (quatro) meses a partir da emis-
são da ordem de serviço até 31/08/2012 . Data da assinatura: 
02/03/2012. Luiz Roberto Santos Vilela. Prefeito Municipal.

3 cm -06 270418 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PRESIdENTE olEGá-
RIoMG - AVISO DE TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2012 - O 
Município de Presidente olegário torna público que realizará 
licitação na modalidade TP, dia 26/03/2012 às 13:00 h, objeto: 
Contratação para execução de serviços de alambrado no Campo 
de Futebol no Distrito de santiago e Construção de muro/por-
tão/alambrado no PsF do B . aeroporto .adriana N . s . sousa-
Pregoeira. AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 14/2012 - O 
Município de Presidente olegário torna público que realizará 
licitação Pregão Presencial, dia 20/03/2012 às 13:00h, objeto: 
Contratação de empresa especializada na recarga de cartucho de 
impressoras jato de tinta e cartucho de tonners para impressoras 
a laser com troca de peças .adriana N . s . sousa-Pregoeira . o 
Prefeito Municipal de Presidente olegário, no uso de suas atri-
buições legais, HoMoloGa o Processo de licitação, pregão 
presencial 003/2012, adjudicando a empresa: TRIVALE ADMI-
NIsTraçÃo lTDa- percentual da taxa de administração: 1%, 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustí-
veis automotivos, por meio da implantação de sistema infor-
matizado e integrado com utilização de cartão magnético para 
abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
Presidente Olegário - Januário José Pinheiro-Prefeito Munici-
pal . EXTraTo DE CoNTraTo N .º 022/2012 - celebram o 
Município de Presidente Olegário e empresa: TRIVALE ADMI-
NIsTraçÃo lTDa, objeto: contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de gerenciamento do abasteci-
mento de combustíveis automotivos, por meio da implantação 
de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão 
magnético para abastecimento da frota de veículos da Prefei-
tura Municipal de Presidente olegário . percentual da taxa de 
administração: 1%-vigência: 12 meses - Januário José Pinheiro 
– Prefeito Municipal . Informações site www .po .mg .gov .br ./ 
fone 3438111231 .

7 cm -05 270277 - 1
o MuNIcÍPIo dE RIbEIRÃo dAS NEVES- torna público 
que encontra-se disponível através do site www .neves .mg .gov .
br o edital do Pregão:134/2011, aquisição de oxigênio com 
locação de Tanque . a data para entrega dos envelopes e reali-
zação da sessão será dia 26/03/2012 às 09:00 horas, o edital do 
Pregão:135/2011, registro de preço de Dietas, Módulo, Fórmu-
las e suplementos alimentares . a data para entrega dos envelo-
pes e realização da sessão será dia 27/03/2012 às 09:00 horas 
o edital do Pregão: 015/2012, Contratação de Empresa Espe-
cializada para Instalação de Pontos de Gases Canalizados . a 
data para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 
28/03/2012 às 09:00 horas o edital do Pregão: 128/2011, aqui-
sição de Exames de retossigmoidoscopia . a data para entrega 
dos envelopes e realização da sessão será dia 29/03/2012 às 
09:00 horas o edital do Pregão: 012/2012, registro de preço 
de Pães . a data para entrega dos envelopes e realização da 
sessão será dia 30/03/2012 às 09:00 horas o edital do Pregão: 
016/2012, registro de preço de Carnês e Guias de IPTu, Dívida 
ativa e Taxas de Fiscalização . a data para entrega dos envelo-
pes e realização da sessão será dia 02/04/2012 às 09:00 horas 
o edital do Pregão: 005/2012, Aquisição de Seguro para Veí-
culo Estrada Fire Flex . a data para entrega dos envelopes e rea-
lização da sessão será dia 03/04/2012 às 09:00 horas o edital 
do Pregão: 121/2011, Contratação de Empresa Especializada 
em Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência. A 
data para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 
04/04/2012 às 09:00 horas o edital do Pregão: 127/2011, Con-
tratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços 
de Plotagem e Encadernação . a data para entrega dos envelo-
pes e realização da sessão será dia 09/04/2012 às 09:00 horas 
o edital do Pregão: 013/2012, registro de preço para a aqui-
sição de Pneus . a data para entrega dos envelopes e realiza-
ção da sessão será dia 10/04/2012 às 09:00 horas e o edital do 
Concorrência:001/2012, Contratação de Empresa Especializada 

em serviços de Manutenção, recuperação e Implantação de 
Infra Estrutura urbana . a data para entrega dos envelopes e rea-
lização da sessão será dia 11/04/2012 às 09:00 horas . andréia 
F . Mendes/Presidente da CPl .

8 cm -06 270583 - 1
o Município de Ribeirão das Nevestorna publico que encon-
tra-se disponível no site www .neves .mg .gov .br, o edital do Pre-
gão: 014 /2012, registro de preço de Gêneros alimentícios . a 
data para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 
13/04/2012 às 09:00 horas . andréia F . Mendes/Presidente da 
CPl .

1 cm -06 270706 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo docE .Tomada de 
Preços N .º 002/2012 . adjudicação . objeto: execução obra 
Pública – reforma de uBs – unidade Básica de saúde . a Prefei-
tura Municipal de rio Doce faz tornar público ato de adjudica-
ção promovido em favor da licitante vencedora, Construtora rio 
Doce ltda, que apresentou proposta no valor de r$138 .957,82 . 
Maiores informações: Prefeitura Municipal de rio Doce na rua 
antônio da Conceição saraiva, N .º 19, Centro, rio Doce/MG, 
tel: 31-3883-5242 . rio Doce, 06 de março de 2012 .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo docE .Tomada de 
Preços N .º 002/2012 . Homologação . objeto: execução obra 
Pública – reforma de uBs – unidade Básica de saúde . a Prefei-
tura Municipal de rio Doce faz tornar público ato de homologa-
ção do Prefeito Municipal, que homologou ato de adjudicação 
promovido em favor da licitante vencedora, Construtora rio 
Doce ltda, que apresentou proposta no valor de r$138 .957,82 . 
Maiores informações: Prefeitura Municipal de rio Doce na rua 
antônio da Conceição saraiva, N .º 19, Centro, rio Doce/MG, 
tel: 31-3883-5242 . rio Doce, 06 de março de 2012 .

4 cm -06 270412 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG. Torna 
público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão Presen-
cial 007/2012, Processo 018/2012, cujo objeto é contratação de 
empresa Fornecimento de serviços fúnebres ao longo do exercí-
cio 2012, com abertura prevista para o dia 21/03/2012, às 9:00 . 
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do site; 
www .pmriovermelhomg .com .br ou pelo fone (33)34361361 . 
Gentil a . Frois Pires – Pregoeiro .
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG. 
Torna público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão 
Presencial 008/2012, Processo 019/2012, cujo objeto é contrata-
ção de empresa para locação de onibus para Transporte Esco-
lar ao longo do exercício 2012, com abertura prevista para o 
dia 21/03/2012, ás 11:00 . Maiores esclarecimentos poderão ser 
obtidos através do site; www .pmriovermelhomg .com .br ou pelo 
fone (33)34361361 . Gentil a . Frois Pires - Pregoeiro .
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG. 
Torna público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão 
Presencial 009/2012, Processo 020/2012, cujo objeto é contra-
tação de empresa Fornecimento de Material de Consumo e lim-
peza ao longo do exercício 2012, com abertura prevista para o 
dia 21/03/2012, ás 14:00 . Maiores esclarecimentos poderão ser 
obtidos através do site; www .pmriovermelhomg .com .br ou pelo 
fone (33)34361361 . Gentil a . Frois Pires - Pregoeiro .
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG. 
Torna público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão 
Presencial 010/2012, Processo 021/2012, cujo objeto é contrata-
ção de empresa para aquisição de um veículo novo para atendi-
mento aos serviços afetos ao gabinete do Prefeito, com abertura 
prevista para o dia 22/03/2012, ás 10:00 . Maiores esclareci-
mentos poderão ser obtidos através do site; www .pmrioverme-
lhomg .com .br ou pelo fone (33)34361361 . Gentil a . Frois Pires 
- Pregoeiro .

7 cm -06 270644 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SAbARá:2ºTermo adi-
tivo ao contrato nº 160/10- Partes: Município de sabará e a 
empresa ALVO SEGURANÇA LTDA-EPP: prorrogação do 
prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de segu-
rança eletrônica com locação e monitoramento 24 h para siste-
mas de alarme e ronda eletrônica monitorada on line, bem como 
supressão de 22,4075% ao valor atualizado do contrato, con-
forme PP nº 110/10 e justificativas ao processo interno 3909/11.
Prazo: 12 meses. Valor: R$146.268,00.E xtrato de contrato nº 
002/12-Partes:Município de sabará e a empresa CoNsTru-
Tora FaBrIMar lTDa-EPP:execução de obra de reforma 
d quadra de esportes do Estádio Mun . Pedro lúcio Pereira, con-
forme Convite nº031/11. Valor: R$64.380,89. Prazo:03 meses. 
E xtrato de contrato nº 015/12-Partes:Município de sabará e a 
empresa JOSÉ AUGUSTO SIQUEIRA-ME:contrato de locação 
de tendas e barracas para utilização no pré- carnaval/2012, em 
atendimento à sec . Mun . de Turismo, conforme sC nº052/12, 
processo interno 490/12. Valor: R$6.690,00. Prazo:30 dias. E 
xtrato de contrato nº 017/12-Partes:Município de sabará e a 
empresa EVENTOS PROM. ARTÍSTICAS LTDA: contrato de 
prestação de serviço de representação exclusiva dos artistas e 
bandas musicais que se apresentarão no pré- carnaval/2012, em 
atendimento às sec . Mun . de Turismo e Cultura, conforme Ine-
xigibilidade nº001/12, processos internos 432 e 442/12. Valor: 
R$178.852,50. Prazo:30 dias. 1º termo de Rerratificação da Ata 
de registro de Preços 004/11 referente ao Pregão para regis-
tro de Preços 122/10 e a empresa DPr PrÉMolDaDos 
LTDA-EPP fica rerratificada a Ata de Registro de Preços para 
prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de Pre-
ços nº 004/11, para fornecimento de areia lavada grossa, con-
forme justificativa anexa ao processo interno n º 429/12. Prazo: 
até 30/04/12. Sabará, 06 de março de 2.012 (a) William Lúcio 
Goddard Borges

7 cm -06 270461 - 1

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - JUSTIFI-
CATIVA: Considerando a não publicação no jornal regional 
e na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, fazem-se 
necessárias as republicações dos editais abaixo relacionados: 
EDITAL Nº 032/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
033/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012 - OBJETO: 
aquisição de tintas e solvente, apropriados para demarcação 
viária de trânsito da cidade de sacramento MG, em atendi-
mento à superintendência Municipal de obras e serviços urba-
nos, durante o exercício de 2012, sendo prorrogada o rECEBI-
MENTo Das ProPosTas: das 8:00 horas até às 10:00 horas 
do dia 22 de março de 2012; aBErTura Das ProPosTas: 
das 10:05 horas até às 10:15 horas do dia 22 de março de 2012 
e o INÍCIo Da sEssÃo DE DIsPuTa DE PrEços: as 10:20 
horas do dia 22 de março de 2012, no mesmo local especifi-
cado no edital .

EDITAL Nº 033/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
034/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 - OBJETO: 
aquisição de material esportivo (troféus, medalhas, redes, 
bolas, camisas, etc) destinados à manutenção das atividades da 
Superintendência Municipal de Juventude e Cidadania, durante 
o exercício de 2012, sendo prorrogada a abertura da sessão 
pública para as 13 horas do dia 23 de março de 2012 no mesmo 
local especificado no edital.

EDITAL Nº 034/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
036/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012 - OBJETO: 
aquisição de camisetas, calças, aventais e kimono, destinados 
a uniformes, em atendimento às superintendências Municipais 
que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Munici-
pal de sacramento, durante o exercício de 2012, sendo prorro-
gada a abertura da sessão pública para as 8 horas do dia 23 de 
março de 2012 no mesmo local especificado no edital

EDITAL Nº 035/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
037/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 - OBJETO: 
aquisição de materiais diversos a serem utilizados pelos agen-
tes de Combate às Endemias durante a execução dos serviços 
e ações de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2012, 
sendo prorrogada a abertura da sessão pública para as 13 horas 
do dia 22 de março de 2012 no mesmo local especificado no edi-
tal. Sacramento, 06 de março de 2012. WALTER GONÇALVES 
BorGEs - PrEGoEIro

9 cm -06 270520 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA báRbARA/MG- 
pregão presencial nº 18/12 . Menor preço unitário . objeto: servi-
ços de impressão de jornais e revistas . Data do recebimento das 
propostas e documentos: 19/03/12 às 10:00, na Praça Cleves de 
Faria, 104, Centro .
Pregão presencial nº 19/12 . Menor preço global . objeto: esco-
lha de um prestador de serviços de transporte de estudantes com 
veículo com capacidade mínima para 9 lugares . Data do recebi-
mento das propostas e documentos: 19/03/12 às 14:00, na Praça 
Cleves de Faria, 104, Centro . os editais dessas licitações encon-
tram-se à disposição dos interessados no site www .santabarbara .
mg .gov .br e na Divisão de Compras da Prefeitura . santa Bár-
bara, 06/03/12 . a) Cláudio alves Braga – Pregoeiro

3 cm -06 270512 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA dE cATA-
GuASES-MG, secretaria Municipal de saúde . aviso de 
licitação . Tomada de Preços 2/2012 . objeto: aquisição de 
Medicamento odontologico . Cópia do edital através do tel: 
32-3425-12-23 e no endereço praça agostinho alves araújo, 
26, centro . Data e entrega das propostas no local acima até ás 
9:00 ( nove ) horas do dia 23/3/2012 .

2 cm -06 270623 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do 
MANHuAçu .Errata . a Prefeitura Municipal de santana do 
Manhuaçu-MG, torna pública do Edital do Pregão Presencial 
013/2012, Processo licitatório 011/2012, para aquisição de 
peças elétricas para a frota de veículos para o município de san-
tana do Manhuaçu . onde lê - se 17 de Março de 2011, leia-se, 20 
de Março de 2012 . Maiores informações na Prefeitura Munici-
pal de santana do Manhuaçu no horário de 13:00 às 17:00 horas 
no setor de Licitação. Pregoeiro: Henrique Jorge Gomes Ceza-
rio . santana do Manhuaçu-MG, 06 de Marçode 2012 .

2 cm -06 270561 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do PARAISo- 
Processo administrativo 713/2011, Concorrência Pública 
002/2011 – CorrEçÃo/rEPuBlICaçÃo . o Presidente da 
CPl, convoca os interessados neste certame, para sessão de 
abertura de envelopes de ProPosTas TÉCNICas dos licitan-
tes habilitados, a acontecer no dia 15/03/2012, no mesmo local, 
com início às 13:00 (treze) horas . salienta ainda, que a ausência 
de licitantes não impede o início da sessão . santana do Paraíso, 
06 de março de 2012 . ronaldo Fidelis da silva – Pres . CPl .

2 cm -06 270565 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA do PARAISo 
– MG– ToMaDa DE PrEços 007/2011 - o Presidente da 
Comissão de licitação informa o resultado da abertura do enve-
lope a- Proposta Téncica-Plano de Comunicação, as empresas 
Lume Comunicação Ltda –CNPJ- 65.146.75/0001-00 e Tem 
Comunicação Integrada Ltda CNPJ- 06.94.293/0001-27 obtive-
ram respectivamente 184 pontos e 192 . aberto o prazo recursal 
na forma da lei . santana do Paraíso vintee oito de fevereiro de 
dois mil e doze . ronaldo Fidelis da silva - Presidente da CPl .

2 cm -06 270662 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA VITÓRIA- o 
Prefeito Municipal de Santa Vitória, MG, no uso de suas atri-
buições, torna público que fará realizar Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de vagas nos cargos do Qua-
dro Permanente da Prefeitura Municipal de Santa Vitória MG, 
discriminados no anexo I do Edital, e formação de cadastro de 
reserva, sob o regime estatutário . Inscrições pela internet atra-
vés do site www .ituiutaba .uemg .br . Período das inscrições: de 
00:00 horas do dia 09 de maio de 2012 às 23:59 horas do dia 
18 de maio de 2012 . a íntegra do edital estará disponível no site 
www .ituiutaba .uemg .br a partir do dia 12 de março de 2012 . 
outras informações na Fundação Educacional de Ituiutaba - 
FEIT, Rua Vereador Geraldo Moises da Silva, S/N, Bairro Uni-
versitário – Ituiutaba - MG, Fones: 34-3271-9900 ou na secreta-
ria Municipal de recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Santa Vitória MG, na Av. Reinaldo Franco de Morais, n° 1455 – 
Centro – Santa Vitória MG, Fone: 34-3251-8500. Santa Vitória 
MG, 07 de março de 2012 . antônio Celso andrade Domingues 
– Prefeito Municipal .

4 cm -06 270634 - 1
PREFEITuRA dE SANTo ANToNIo do AVENTu-
REIRo/MG – EXTraTo DE aTa  . Processo licitatório 
012/2012 . Tomada de Preços 001/2012 . Para os efeitos legais, 
registra-se que a firma CM Engenharia Ltda. foi declarada ven-
cedora do certame em epígrafe com o valor de r$ 222 .824,77, 
cujo julgamento ocorreu nesta data . 02/03/2012 . Marcelo de 
Matos – Presidente da Comissão de licitação . Paulo roberto 
Pires - Prefeito

2 cm -06 270480 - 1
ToMAdA dE PREçoS Nº 003/2012 - PRocESSo 
Nº016/2012 – OBJETO:contratação de empresa especiali-
zada, para execução de obras de revitalização de bem cul-
tural tombado pelo conselho Municipal do Patrimônio cul-
tural em São bento Abade-MG  . a Prefeitura Municipal de 
são Bento abade, por seu Prefeito Municipal, torna público 
para conhecimento dos interessados a realização de licitação, 
na modalidadeTomada de Preços, do tipo menor preço global, 
cujo recebimento dos envelopes se dará, até as nove horas, do 
dia 27 de março de 2012, e cuja sessão de habilitação ocorrerá 
no mesmo dia . o edital completo e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados na sede da Prefeitura à rua odilon Gadben 
santos, nº 100, centro, mais informações no telefone (35) 3236-
1213. São Bento Abade, 06 de março de 2012. Reinaldo Vilela 
Paranaíba Filho - Prefeito Municipal

3 cm -06 270383 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo FRANcISco/
MG– raTIFICo o Pedido de INEXIGIBIlIDaDE DE lICI-
TaçÃo Nº . 007/2012, nos termos do art . 25, inciso I da lei 
8 .666/93 com as alterações feitas pela lei 8 .883/94 . objeto: 
revisão obrigatória do veículo durante a garantia técnica , junto 
a empresa: COMPANHIA REGIONAL DE MAQUINAS VEI-
CULOS E ACESSORIOS - CREVAC no valor de R$ 2000,00. 
são Francisco, 06 de março de 2012 . ass: luiz rocha Neto – 
Prefeito Municipal .

2 cm -06 270716 - 1

À PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do 
AbAETÉtorna Público que fará realizar o Processo licitatório 
038/2012 Pregão Presencial 029/2012, prestação de serviços de 
manutenção de veículo, sessão dia 22/03/2012 às 9 horas . Pro-
cesso licitatório 039/2012 Concorrência 001/2012, permissão 
de uso de imóvel, abertura para o dia 10/04/2012 às 9 horas . 
Informações: licitação Praça Messias Mattos, 110 – Centro - 
são Gonçalo do abaeté, email: licitacao@saogoncalodoabaete .
mg .gov .br, Fone: (38)3563-1216 .

2 cm -06 270523 - 1
Inexigibilidade Nº 21/2012 – Prefeitura Municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo, através da CPl, torna público que, 
mediante referido processo, fará a Contratação de apresenta-
ção musical da “Orquestra do Coral Lírico de SGRA”, no dia 
18/02/2012, no Centro Cultural em são Gonçalo do rio abaixo, 
através de aulus de souza rodrigues, detentora da exclusivi-
dade, nos termos do art . 25 caput, III, da lei 8 .666/93 . Termo 
de Contrato Nº 121/2012. Valor R$ 9.750,00. São Gonçalo do 
rio abaixo/MG .
Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo – Dispensa 
de licitação Nº 22/2012 . objeto: locação do Imóvel situado 
na localidade de Piteiras, Bairro Catungui, são Gonçalo do rio 
abaixo, para sediar abrigo dos equipamentos de transmissão 
de Internet, atendendo as necessidades da secretaria Municipal 
de Administração. Partes: P.M.S.G.R.A. e José Gomes Rabelo 
Neto. Termo de Contrato Nº 129/2012. Vigência: 01/03/2012 a 
28/02/2013. Valor R$ 7.464,00.
Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo – Ine-
xibilidade de licitação Nº 10/2012 . objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento de passes ( passagens intermu-
nicipais) para serem doados a pessoas carentes durante o ano 
de 2012,através do plantão social da secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento social, do município de s .G .r .a . 
Partes: P .M .s .G .r .a . e Empresa santos & Filhos ltda . Termo 
de Contrato Nº. 127/2012. Vigência: 29/02/2012 a 31/12/2012. 
Valor R$ 47.990,30.
Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo –Dispensa 
de licitação Nº 20/2012 . objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de consultoria para a elaboração de rela-
tório de Controle ambiental e Plano de Controle ambiental das 
estradas Pacas,Borges a Placa e Ponte Coronel em atendimento 
a secretaria Municipal de Meio ambiente . Partes: P .M .s .G .r .a . 
e Bio Service Ltda. Termo de Contrato Nº. 116/2012. Vigência: 
17/02/2012 a 17/03/2012. Valor R$ 12.320,00.

7 cm -06 270447 - 1
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – Dis-
pensa de licitação Nº 23/2012 . objeto: locação de 06 salas 
situadas na rua rosário, 61, Centro, são Gonçalo do rio 
abaixo/MG, para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos. Partes: P.M.S.G.R.A. e José Dimas 
Costa. Termo de Contrato Nº 130/2012. Vigência: 01/03/2012 a 
28/02/2013. Valor R$ 42.000,00.
Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG -a 
Pregoeira e Equipe de apoio informam que referente ao Pregão 
Presencial N .º 010/2012 -aquisição de material escolar para uti-
lização nas escolas da rede municipal de ensino .o licitante Capi-
tal Papelaria e Informática Ltda foi Vencedor do Lote 01-Cader-
nos e o licitante CCl Papelaria e suprimentos de Informática 
Ltda foi Desclassificado do Lote 04 – lápis, pincéis,marcadores 
e giz conforme ata de reunião extraordinária . são Gonçalo do 
rio abaixo, 27 de fevereiro de 2012 .

3 cm -06 270699 - 1
MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo EVANGElISTA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO
ToMaDa DE PrEço Nº 002/2012

ProCEsso lICITaTÓrIo Nº125/2012
o Prefeito Municipal torna público a realização de licitação 
acima epigrafada, a se realizar no dia 22/03/2012 às 14:00 
horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João 
Evangelista-MG . objeto: contratação de empresa para aqui-
sição e instalação de 01 conjunto de equipamentos e acessó-
rios para montagem de torre repetidora de telefonia móvel, no 
distrito de Nelson de sena – Termo de convênio nº 116/2011 
– EMG/SEGOV e o Município de São João Evangelista-MG, 
conforme especificações contidas no Edital.

3 cm -05 270169 - 1
A Prefeitura Municipal de São Jose do Jacuri/MG, torna 
público que firmou na data de 30/12/11 os termos aditivos: PAL 
003/11 DL 01/11 contrato 08/11 firmado com senhor Reginaldo 
Gonçalves da silva – Prorrogando prazo de vigência contratual 
para 01/02/12, recurso orçamentário para 2012 . Pal 003/11 Dl 
01/11 contrato 05/11 firmado com senhor José Antonio Gomes 
– 2° termo, Prorrogando prazo de vigência contratual para 
29/02/12, recurso orçamentário para 2012 e valor; regulari-
dade. PAL 003/11 DL 01/11 contrato 20/11 firmado com senhor 
Anselmo Vieira Calista – 2° termo; Prorrogando prazo de vigên-
cia contratual para 30/06/12, recurso orçamentário para 2012; 
regularidade lei 8 .666/93, II, art . 57 .
A Prefeitura Municipal de São Jose do Jacuri/MG, torna público 
que fica HOMOLOGADO o resultado do Processo seletivo rea-
lizado por esta prefeitura, previsto pelo edital 001/2011, para 
provimento de cargos de quadro de empregos da Prefeitura 
Municipal, conforme Decreto 005/2012 .
A Prefeitura Municipal de São Jose do Jacuri/MG, torna público 
que fica HOMOLOGADO o resultado do Concurso Público rea-
lizado por esta prefeitura, previsto pelo edital 001/2011, para 
provimento de cargos de quadro de empregos da Prefeitura 
Municipal, conforme Decreto 006/2012 .
A Prefeitura Municipal de São Jose do Jacuri/MG, torna público 
Pal 001/2012 Dl 001/2012 . obj: aquisição de licença de uso 
de softwares de gestão integrada . Contratado: E & l Produ-
ções de Software Ltda, Valor 18.000,00. Vigência 02/01/2012 
a 29/02/2012 .

6 cm -06 270499 - 1
o MuNIcIPIo dE SÃo SEbASTIÃo do oESTE-torna 
público o termo simplificado de convênio de cooperação mútua 
que entre si celebram, o Município de são sebastião do oeste 
e a 139° zona eleitoral de Minas Gerais. Vigência: 01/03/2012 
à 05/11/2012 . são sebastião do oeste, 06 de março de 2012 . 
Belarmino luciano leite, Prefeito Municipal .

2 cm -06 270597 - 1
o MuNICÍPIo DE sÃo sEBasTIÃo Do oEsTE torna 
público que fará o P . l . nº 18/2012, Pregão nº 08/2012, r .P . 
02/2012. Objeto: Contratação de 01 (um) profissional para pres-
tação de serviços médicos na especialidade de pediatria, para 
atendimento no Centro de saúde Municipal de são sebastião 
do oeste – secretaria Municipal de saúde . Dotação orçamen-
tária: 02 .03 .01 .10 .302 .1001 .2027-3 .3 .90 .36 .00,02 .03 .01 .10 .3
02 .1001 .2027-3 .3 .90 .39 .00 . abertura dos envelopes será dia: 
21/03/2012 às 09h00min . o edital e todas as alterações encon-
tram-se no: www .saosebastiaodooeste .mg .gov .br e pelo Tele-
fone – 37 – 3286 .1173 . são sebastião do oeste, 06/03/2012 . 
Neuza Helena Meireles – Pregoeira .

3 cm -06 270736 - 1
Prefeitura municipal de Sarzedo/MG – extrato de aditivo de 
prazo relativo ao contrato de prestação de serviço entre a pre-
feitura municipal de sarzedo/MG e Terraviva ambiental ltda, 


