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 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG –aVIso DE lICITaçÃo rEPETIçÃo DE ProCEsso CoN-
CorrÊNCIa PÚBlICa N . 010/2012 o Município de Governador Vala-
dares, Minas Gerais, através da secretaria Municipal de administração, 
torna público que realizará licitação sob a modalidade CoNCorrÊNCIa 
PÚBlICa N . 010/2012 – P .a .C . N . 507/2012, tipo “Menor preço global”, 
referente a Contratação de empresa de engenharia, para reforma de 21 
(vinte e um) unidades de saúde, do Município de Governador Valada-
res, descritas e detalhadas nos anexos que integram o edital . as empresas 
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 horá-
rio 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@valadares .mg .gov .br . Data 
limite para a entrega dos envelopes: 04/02/2013; horário limite para pro-
tocolo: 14:00 horas; data de abertura dos envelopes: 04/02/2013; horá-
rio de abertura dos envelopes: 14:01 horas . Governador Valadares, 21 de 
dezembro de 2012 . (a) ranger Belisário Duarte Viana -

5 cm -21 368100 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG– aVIso DE ErraTa - a PrEFEITura MuNICIPal DE 
GoVErNaDor ValaDarEs/MG, através da Pregoeira abaixo assi-
nada, comunica a todos que no Processo licitatório Pregão Eletrônico 
nº 013-2012, publicado no Dou seção 3, pág . 245 de 20/12/2012; DrD 
“Classificados”, 4D, de 20/12/2012 e DOE “Publicação de Terceiros” , 
Caderno 3, pág . 7 de 20/12/2012, cujo objeto é a aquisição de 03 (três) 
veículos 0 Km, motor 1 .0, 04 portas, cor branco, potência entre 65 cv 
e 80 cv, motor número de cilindros 4 em linha, 2 válvulas por cilindro, 
eixo comando de válvula 01 cabeçote, torque máximo 9,2 kgfm, posição 
do motor transversal, ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de 
injeção, câmbio e embreagem do tipo monodisco, console central, hodô-
metro digital total e parcial, pneus 165/70 e/ou 175/70 r13, cinco mar-
chas à frente e 01 à ré, apoios de cabeça dianteiros com regulagem de 
altura, cintos de segurança dianteiros retráteis, brake light, ano modelo 
2012/2012 ou 2012/2013, bi combustível, ar condicionado, para atender 
demanda do Departamento de atenção à saúde, que onde se lê “ o recebi-
mento das propostas será das 08:00 horas do dia 09/01/2013 até às 14:00 
horas do dia 09/01/2013”, leia-se “o recebimento das propostas será das 
08:00 horas do dia 27/12/2012 até às 14:00 horas do dia 11/01/2013”  . 
Publique-se . Governador Valadares, 21 de dezembro de 2012 . (a) suely 
rodrigues Moreira-Pregoeira .

5 cm -21 368103 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES – 
MG– aviso de cancelamento do resultado final da concorrência pública 
010-2012 - o Município de Governador Valadares, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o cancelamento do resultado final 
da Concorrência Pública 010-2012, onde sagrou-se vencedora licitante 
TsE – TrENa sErVIços DE ENGENHarIa lTDa - EPP, cujo objeto 
é a Contratação de empresa de engenharia, para reforma de 21 (vinte e 
um) unidades de saúde, do Município de Governador Valadares, por des-
cumprimento da letra “a”, inciso II do § 2° do art . 21 da lei 8 .666/93, 
quando deixou de cumprir o prazo mínimo de 30 (trinta) dias até a realiza-
ção do evento, fato que passou despercebido da Comissão, que reconhece 
o equívoco, que gerou um vício insanável, devendo o processo ser repe-
tido . Governador Valadares, 21 de dezembro de 2012 .(a) sergio Kennedy 
dos santos-Presidente da Comissão permanente de licitação .

4 cm -21 368096 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuAPÉ – MG – EXTraTo DE 
TErMo aDITIVo DE CoNTraTo – Pregão Presencial nº 061/2011 – 
Processo nº 132/2011 . objeto: aquisição de mais 9 .450 litros de gasolina, 
para abastecimento da frota Municipal . Contratado: lagos Combustíveis 
ltda: Valor do aditivo r$ 28 .246,05- Data: 21/12/2012 .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuAPÉ – MG – EXTraTo DE 
CoNTraTo – Tomada de Preços nº 017/2012 – Processo nº 641/2012 . 
objeto: Contratação de Empresa especializada em Construção Civil, 
em regime de empreitada Global, para a Construção da nova sede do 
CoDEMa: Contratada - roGÉrIo CoNsTruçõEs lTDa-ME 
- Valor: r$ 95 .540,06 . Vigência: 17/12/2012 a 17/04/2013 . Guapé, 
21/12/2012 . Comissão Especial de licitação .

3 cm -21 368101 - 1
MuNIcÍPIo dE GuAXuPÉ/MG . EXTraTo Do CoNTraTo Nº . 
144/2012 originado da realização da Dispensa nº 128/2012 – Prc . 281 
firmado com MARIALDA PASQUA. Objeto: locação de um imóvel resi-
dencial para o chefe de instrução do TG . Valor: r$ 18 .000,00 .Vigência: 
20/12/2013 - Guaxupé, 20/12/2012 – angelo Zampar – secretário Muni-
cipal de administração .

2 cm -21 367792 - 1
MuNIcÍPIo dE GuAXuPÉ/MG . EXTraTo 2º TErMo aDITIVo 
ao CoNTraTo Nº 086/2012, originado da realização do Pregão Pre-
sencial nº 039/2012, firmado com MOPUÃ PROJETOS E CONSTRU-
çõEs lTDa . EPP . objeto:prorrogação da execução do objeto por 30 
dias . Fundamento: artigo 65, inciso I, alínea “b” e artigo 57, § 1º, inciso 
III, ambos da lei Federal nº . 8 .666/93 . 20/12/2012 - aloísio dos santos 
Godói- secretário Municipal de obras e Desenvolvimento urbano .
MuNICÍPIo DE GuaXuPÉ/MG . EXTraTo 1º TErMo aDITIVo 
ao CoNTraTo Nº 057/2012, originado da realização de Concorrên-
cia Pública 001/2012, firmado com CONSTRUTORA KRYCITAN LTDA 
objeto: prorrogação da execução do objeto por 90 dias . Fundamento: 
artigo 65, inciso I, alínea “b” e artigo 57, § 1º, inciso III, ambos da lei 
Federal nº . 8 .666/93 . 20/12/2012 - aloísio dos santos Godói- secretário 
Municipal de obras e Desenvolvimento urbano .

3 cm -21 367794 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuIMARÂNIA/MG . Torna público 
que fará realizar o Concurso Público 01/2012, para preenchimento de 
vários cargos de provimento efetivo, constantes da legislação Municipal . 
Inscrições de 04 a 19/03/2013, conforme edital . Demais informações no 
Edital completo afixado no quadro de avisos e no site www.maximaau-
ditores .com .br . Guimarânia, 21/12/2012 . Virmondes Machado - Prefeito 
Municipal .

2 cm -21 368009 - 1
PrEFEITura DE IBIrITÉ

2º Ta Cont . 339/2011 Pa 357/2011 PP154/2011- PMI & Century Telecom 
ltda . aditivo 16,30% (dezesseis vírgula trinta por cento) r$15 .000,00 . 
3º Ta Cont . 046/2011 Pa 037/2011 Il005/2011- PMI & Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos . Valor r$ 70 .000,00 . Pa 002/2010: 16º 
adit . Contr . 054/2010 (FMs & sinarco Empreendimentos Construções e 
serviços lt .) prazo até 15/12/2012

2 cm -21 368082 - 1
 Homologação Concurso Público e Processo seletivo da Prefeitura de 
Iguatama – Editais 01/2012 . o Prefeito do Município de Iguatama/MG, 
leonardo Carvalho Muniz, no uso de suas atribuições, Homologa os resul-
tados finais do Processo Seletivo e Concurso Público. Editais nº 001/2012, 
publicados no site www .seapconcursos .com .br, através do Decreto nº 
36/2012 de 20/12/2012, para que produza os seus efeitos legais .

2 cm -21 367930 - 1
 MuNIcIPIo dE IlIcINEA/MG . aVIso DE lICITaçÃo: Processo 
05/2013 Pregão Presencial 05/2013, aquisição de Óleos Lubrificantes, 
para manutenção da Frota Municipal de Ilicínea . a entrega dos envelo-
pes e abertura será no dia 08/01/2013 às 09h00 na Prefeitura Municipal 
de Ilicínea . Maiores informações e instrumento convocatório no Dep . de 
Compras e licitações, sito à Pça . Pe . João lourenço leite, 53, Centro, 
Ilicínea – MG, ou através do tel . 35 3854-1377
 Pregoeira – Marcela Fernanda

2 cm -21 367821 - 1
 MuNIcIPIo dE IlIcINEA/MG . aVIso DE lICITaçÃo: Processo 
06/2013 Pregão Presencial 06/2013, aquisição de Pneus para manutenção 
da Frota Municipal de Ilicínea para o ano vindouro de 2013 . a entrega dos 
envelopes e abertura será no dia 04/01/13 às 09h00 na Prefeitura Munici-
pal de Ilicínea . Maiores informações e instrumento convocatório no Dep . 
de Compras e licitações, sito à Pça . Pe . João lourenço leite, 53, Cen-
tro, Ilicínea – MG, ou através do tel . 35 3854-1319 Pregoeira : Marcela 
Fernanda

2 cm -21 367823 - 1
A PREFEITuRA M . IPATINGA-MGfaz publicar a Inexigibilidade 
35/2012, referente à aquisição de materiais para laboratório e ratifica seu 
objeto à Diamed latino américa s .a, cumprindo caput art . 26 da lei 
8 .666/93 . secretário M . saúde . Em 20/12/2012 .

1 cm -20 367727 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRA . TErMo DE HoMolo-
GaçÃo . Pelo presente termo, HoMoloGo o ProCEsso lICITa-
TÓrIo 269/2012 – ToMaDa DE PrEços 002/2012 - Contratação de 
empresa para execução de calçamento em bloquete na rua Durval Gomes, 
trecho da estrada das Bateias, no município de Itabira/MG, que teve como 
vencedora a empresa Construtora Pontes de Minas ltda, para todos os 
fins de direitos, por estar em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e com 

as alterações introduzidas pelas leis nº 8 .883/94, 9 .648/98 e 9 .854/99, 
pelo valor de r$ 252 .313,64 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e 
treze reais e sessenta e quatro centavos), vinculado ao prazo de 02 (dois) 
meses . Itabira, 20 de Dezembro de 2012 .João Mário de Brito - secretário 
Municipal de administração .

3 cm -21 367935 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAGuARA- MG– processo 
103/2012 – TP 28/2012 . Extrato de adjudicação e homologação . 
oBJETo: aquisição de estante de aço, mesas, armários, arquivos de aço, 
fogão industrial, TV, câmera digital e outros para atender a demanda da 
secretaria M . de Educação, Fundos Municipais e órgãos vinculados e con-
veniados à Prefeitura de Itaguara, a favor das empresas: Digital Infor-
mática e Tecnologia ltda, valor r$17 .269,80; astem Equipamentos E 
Móveis ltda, valor r$4 .359,00; space Informática E Móveis P/ Escritório 
ltda, valor r$5 .268,91; lívia Cristina Dos santos reis, valor r$265,00; 
JVl Comércio De Mat . E Equip . Escolares, valor r$3 .340,50; renilson 
severiano Da silva, valor r$1 .102,26 . Total geral r$31 .605,47 .Itaguara 
17/05/2012 . alisson Diego Batista Moraes- Prefeito

3 cm -21 367804 - 1
Termo de aditamento terceiro termo de aditamento ao contrato nº 
019/2012, celebrado entre o município de Itajubá e a Empresa DM cons-
truções e comércio ltda . Fica alterado o contrato em epigrafe nos termos 
da alínea “a” e “b” do inciso I, do art . 65 da lei 8 .666/93 e posteriores 
alterações, referente à adequação técnica, nas seguintes condições e con-
forme dados das planilhas em anexo: I – Ficam acrescidos os quantitati-
vos dos serviços constantes da planilha em anexo, totalizando o valor de 
– (Quarenta e oito mil seiscentos e vinte e nove reais, sessenta centavos) . – 
r$ 48 .629,61 . II – Ficam aditivados os quantitativos dos serviços constan-
tes das planilhas em anexo, totalizando o valor de –(Trezentos e cinqüenta 
e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis centavos) . 
r$ 354 .744,76 . Fica alterado o valor total do presente contrato, conforme 
planilha em anexo, totalizando o valor de – (Três milhões, cento e deze-
nove mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) . – r$ 
3 .119 .144,41 – . Fica alterado o contrato em referência conforme docu-
mentação anexa ao processo a contar da assinatura do presente termo . 
Itajubá-MG, 20 de dezembro de 2012 . Município de Itajubá - Jorge renó 
Mouallem - Chefe do Poder Executivo

4 cm -21 368027 - 1
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu- Prefeitura Municipal . No cumpri-
mento do Art. 26, da Lei Federal 8.666/93 e, com vistas às justificativas 
técnicas e jurídicas, contidas no processo administrativo nº 274/2012, ine-
xigibilidade nº 042/2012, ratifico a inexigibilidade de licitação, com base 
no artigo 25, III da lei nº 8 .666/93, para a contratação de show artístico 
musical com a banda de pop rock Capital Inicial, consagrada pela opinião 
pública nacional, para apresentação no dia 02/03/2013 . Itatiaiuçu, 20 de 
dezembro de 2012 . Wagner Mendonça Chaves - Prefeito Municipal .

2 cm -21 367983 - 1
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu– Prefeitura Municipal – Torna público 
a rETIFICaçÃo da publicação da matéria publicada no dia 14/12/12, 
no caderno Publicações de terceiros, no Diário Oficial de Minas Gerais. 
onde lê-se contrato nº 163/2012, leia-se contrato 246/2012 . Itatiaiuçu/
MG, 20/12/12 – CPl .

1 cm -21 367996 - 1
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu- PrEFEITura MuNICIPal torna 
público que no dia 11/01/2013 às 08h15min, fará realizar Pregão Presen-
cial nº 073/2012 . objeto: Contratação de empresa especializada em mecâ-
nica, de forma contínua, na forma de manutenção preventiva e corretiva, 
de veículos movidos a álcool ou a gasolina ou bicombustíveis . o edital 
será fornecido gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal situada na 
Praça antônio Quirino da silva, nº . 404, Centro -Itatiaiuçu/MG - Telefax 
31-3572-12 44 . ailton adriano silva – Pregoeiro Municipal .

2 cm -21 368129 - 1
APREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITINGA/MGtorna público que 
celebrou o 1º Termo aditivo ao contrato 047/2012 Pal 017/2012 Pre-
gão 10/2012 Contratada: aMaZoNIa DIsTrIBuIDora lTDa objeto: 
realiamento de preço unitário do item 04 (Arroz branco, beneficiado e 
polido, classe longo fino, tipo 1, pacote com 5kg), em razão do aumento 
dos produtos nas distribuidoras, conforme comprovado pelo contratado 
e parecer da assessoria jurídica do município . o valor unitário do arroz 
branco passa dos atuais r$ 8,85 para r$ 12,33 (doze reais e trinta e três 
centavos) o pacote de 05 kg .

2 cm -21 367849 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JuVENÍlIA/MG - extrato do 
7ºaditivo/contrato - Em cumprimento às disposições do Parágrafo Único, 
do art . 61, da lei 8 .666/93, torna-se público a síntese do sétimo Termo 
aditivo ao Contrato adm . de serviços Técnicos de Engenharia, com 
duas Cláusulas, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Juvenília/
MG e a empresa Pro-TErra ENG . lTDa ., inscrita no CNPJ(MF) nº . 
65 .213 .852/0001-02, objeto: Prest . de serv . Téc . de Eng . para elabora-
ção de Planta Cadastral, Planta de Valores Imobiliários, Demarcação de P . 
urbano, Memorial Téc . Descritivo de cada lote e outros serviços, a serem 
realizados na sede do município e nos Distritos de P . agrário e M . rei . 
Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 (noventa) 
dias contados da data de assinatura deste aditivo, alterando a vigência do 
contrato original até a data de 20 de março de 2013 . Vigoram as demais 
cláusulas . origem do Contrato: Processo adm . de licitação 0166/11 – 
Convite 0108/11, regido pela lei 8 .666/93 e suas alterações . assinaturas: 
pela Contratante, Expedito da Mota Pinheiro - Prefeito Municipal; pela 
Contratada, João Ferreira Filho – sócio/administrador .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JuVENÍlIA/MG – Ratificação 
de Inexigibilidade . Em cumprimento às disposições do art . 26, da lei 
8 .666/93, raTIFICo a Inexigibilidade 016/2012, formalizado através 
do Processo 0227/2012 pela Comissão Permanente de licitações, com 
base no inciso III, art . 25 da lei 8 .666/93 . objeto: Contração de show 
artístico através da Empresa Beto Bahia organização de Eventos ltda ., 
inscrita no CNPJ nº 14 .805 .927/0001-03, detentora exclusiva dos direitos 
comercias do artista CrIsTIaNo NEVEs, pelo valor de r$ 12 .000,00 
(doze mil reais), para apresentação na tradicional Festa de aniversário 
da cidade a realizar-se no dia 01 .01 .2013 na cidade de Juvenília(MG) . 
Juvenília (MG), 21 de dezembro de 2012 . Expedito da Mota Pinheiro – 
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Juvenília/MG – Ratificação de Inexigibilidade. 
Em cumprimento às disposições do art . 26, da lei 8 .666/93, raTIFICo 
a Inexigibilidade 017/2012, formalizado através do Processo 0228/2012 
pela Comissão Permanente de licitações, com base no inciso III, art . 25 
da lei 8 .666/93 . objeto: Contração de show artístico através da Empresa 
Cristiano Martins santos-F .I, inscrita no CNPJ nº 15 .060 .975/0001-82, 
detentora exclusiva dos direitos comercias da banda MulHEr sEM 
JuIZo, pelo valor de r$ 15 .000,00 (quinze mil reais), para apresentação 
na tradicional Festa de reveillon a realizar-se no dia 31 .12 .2012 na cidade 
de Juvenília(MG) . Juvenília (MG), 21 de dezembro de 2012 . Expedito da 
Mota Pinheiro – Prefeito Municipal

9 cm -21 368115 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE lAGAMAR/MG- CoNCurso 
PÚBlICo - EDITal 01/2012 - o Prefeito, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados que se encon-
tra suspenso temporariamente o Concurso Público, em atendimento a 
determinações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais . Maio-
res informações no site: www .reisauditores .com .br ou pelo telefone 
(31) 3213-0060 . lagamar, 20 de dezembro de 2012 . ari Batista Pereira 
- Prefeito .

2 cm -20 367628 - 1
MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA- torna público aplicação de multa 
contra a santafé Distribuidora ltda, CNPJ 14 .780 .286/0001-80, Pregão 
032/12, ata rP 017/12 . a aplicação da penalidade de multa será dis-
ponibilizada no site www .lagoasanta .mg .gov .br e no Processo Interno 
11448/12 . Em 20/12/12 . rosiane G . de lima/ Presidente da CoPECaF .
MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA -torna publica a Homologação da 
Dispensa de licitação 034/12 à empresa Bucchianeri advocacia, no valor 
de r$ 7 .900,00 . objeto: Contratação de empresa especializada em repre-
sentação jurídica, localizada em Brasília, com experiência em Tribunais 
superiores, especialmente no supremo Tribunal Federal, para atuação no 
Recurso Extraordinário nº 706.103, no qual figura como recorrente a P. 
M . de lagoa santa/MG . Fundamentação: inciso II do artigo 24 da lei 
8 .666/93 . Em, 20/12/12 . rogério avelar/Prefeito Municipal .
Município de Lagoa Santa torna publico Ratificação Dispensa de Lici-
tação 036/12, locador: Maria angélica da Fonseca salomão . objeto: 
locação de imóvel situado à rua Tabelião José Camilo, 195, Promissão, 
para funcionamento da unidade de saúde Mental CaPs aD, no Muni-
cípio de lagoa santa/MG . Fundamentação: inciso X do artigo 24 da lei 
8 .666/93 . Valor mensal r$ 2 .000,00 . Em, 21/12/12 . rogério avelar/Pre-
feito Municipal .
Município de lagoa santa torna público revogação da Concorrência 
Pública 09/12 . objeto: Contratação de empresa de engenharia para execu-
ção de obras e serviços de infra-estrutura urbana no seguimento de exten-
são de iluminação publica e/ou rede elétrica, com fornecimento de mão de 
obra e material, dentro do perimetro urbano do Municipio de lagoa santa/
MG . Em: 20/12/12 . rogério avelar/Prefeito Municipal .
Município de Lagoa Santa torna publico Ratificação Dispensa de Licita-
ção 035/12, locador: Guilherme salomão santana . objeto: locação de 
imóvel situado à avenida Portugal, 237, lundceia, para funcionamento da 

unidade de saúde Cuidar lundceia, no Município de lagoa santa/MG . 
Fundamentação: inciso X do artigo 24 da lei 8 .666/93 . Valor mensal r$ 
2 .500,00 . Em, 21/12/12 . rogério avelar/Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta ao Contrato 
n° 74/12, Tomada de Preços 05/12 . Partes: Município de lagoa santa e a 
Empresa Engelago Construtora & Engenharia da lagoa ltda - ME . Ta: 
acréscimo quantitativo em 24,095699% - Valor: 13 .685,34 . rogério ave-
lar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta ao Con-
trato n° 79/12, TP 7/12 . Partes: Município de lagoa santa e a Empresa 
Engelago Construtora & Engenharia da lagoa ltda . - Me . Ta: supressão 
de valores em 54,31089% do valor total do contrato . Valor aditado (-)r$ 
42 .331,33 . rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta ao Contrato 
n° 8/12, Inexigibilidade n° 01/12 . Partes: Município de lagoa santa e a 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. TA: Acréscimo quantitativo 
em 25% no valor do contrato . Valor aditado: r$ 22 .147,50 . rogério ave-
lar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 2º Ta ao Con-
trato 20/11, PP 19/11 . Partes: Município de lagoa santa e a Empresa 
asP - assessoria Pública ltda . Ta: acréscimo quantitativo no valor de 
r$ 7 .500,00, e prorrogação de prazo até: 31/12/12 . rogério avelar - Pre-
feito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta ao Contrato 
n° 55/11, Dispensa n° 11/11 . Partes: M . lagoa santa e o sr . alexandre 
Márcio Ferreira . Ta: Prorrogação de prazo e reajuste IGPM . Validade: 
01/9/12 a 31/01/13 . Valor total: r$ 10 .772,80 . rogério avelar - Prefeito 
Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 5º Ta ao Contrato 
n° 87/07, Dispensa n° 50/07 . Partes: M . lagoa santa e a sra . Maria angé-
lica da Fonseca salomão representada pela VMT locadora ltda . - Me . 
Ta: resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de prorro-
gação do prazo do contrato e reajuste conforme índice IGPM . Validade: 
31/12/12 . Valor total estimado: r$ 7 .303,67 . rogério avelar - Prefeito 
Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 9º Ta ao Contrato 
69/07 . Partes: M . de lagoa santa e o senhor Geraldo amélia de Carvalho . 
Ta: Prorrogação de prazo previsto na cláusula segunda do contrato . Vali-
dade: 30/11/12 . rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 3º Ta á ata rP n° 
8/11, PP n° 18/11 . Partes: M . de lagoa santa e a Empresa Pac ambiental 
ltda – Me . Ta: acréscimo quantitativo de 25%, no item 1 do lote I, totali-
zando 6,13 % do valor total da referida ata  . Valor aditado: r$ 177 .199,92 . 
rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta á ata rP n° 
46/11, PP n° 74/11 . Partes: M . de lagoa santa e as Empresas Centro de 
Imagem Martins e Godoy ltda e a Clinica radiológica Dr . Davi rezende 
ltda . Ta: prorrogação de prazo por 12 (doze) meses com a conseqüente 
renovação integral das quantidades . Validade: 22/12/12 à 21/12/13 . rogé-
rio avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 8º Ta à ata n° 
031/2011, PP 14/11 . Partes: M . de lagoa santa e a amazônia Distribui-
dora ltda . Ta: troca de marca dos componentes 3 e 5, da Cesta Básica 
(Cesta de alimentos) conforme Processo Externo n .º 12795/2012 . rogé-
rio avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 2º Ta à ata rP 
n° 22/12, PP n° 36/12 . Partes: M . de lagoa santa e a Empresa amazônia 
Distribuidora lTDa . Ta: realinhamento de preço do item 59, conforme 
Processo Externo n .º 12492/2012 . rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta à ata rP n° 
48/11, PP n° 65/11 . Partes: M . de lagoa santa e as Empresas a limpabril 
Produtos de Limpeza Ltda.-Epp, Centro-Oeste Lubrificantes Ltda., Fer-
nandes & Fernandes Lubrificantes Ltda.–Epp, Ideal Química Indústria de 
Detergentes Ltda., Mariano Lubrificantes Ltda. e Superlub Divisão Ataca-
dista representações E Importações ltda . Ta: Prorrogação de prazo por 
doze meses, com renovação integral das quantidades . Validade: 27/12/12 
a 26/12/13 .  .rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 2º Ta à ata rP 
n° 42/11, PP n° 66/11 . Partes: M . de lagoa santa e a Empresa respimed 
locação e Venda de Equipamentos Médicos ltda . Ta: Prorrogação de 
prazo por doze meses com renovação integral das quantidades . Validade: 
01/12/12 a 30/11/13 . rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º ao Convênio 
firmado em 07/12/2011 entre o Município de Lagoa Santa e os Condomí-
nios Estâncias das amendoeiras, residencial Condados da lagoa e Bou-
ganville . Ta: Prorrogação de prazo até 6/11/13 . rogério avelar - Prefeito 
Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1° Ta ao termo 
de cessão de uso de funcionário entre si celebram a Prefeitura Municipal 
e a união Federal por meio do Ministério do Trabalho e Emprego – supe-
rintendência regional do Trabalho e Emprego . Ta: Prorrogação do prazo 
de vigência até 31/12/13 e alteração da cláusula quinta do referido termo . 
rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 1º Ta ao Convê-
nio firmado em 14/12/11 com o Estado de Minas Gerais, por intermédio 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG e o Município 
de lagoa santa .
Ta: Prorrogação do prazo de vigência . Validade: 31/12/13 . rogério ave-
lar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do 2º Ta aos con-
vênios 01/12, 02/12 e 03/12 Partes: Município de lagoa santa e Con-
viver saber social . Finalidade Ta: alteração da sala da instituição com-
provada na Ata de Assembléia Geral datada em 23/4/12, ficando alterado 
o endereço da instituição para av . acadêmico Nilo Figueiredo nº 3 .199 
– sala 109, bairro santos Dumont, lagoa santa . rogério avelar - Pre-
feito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do Contrato 92/12, 
Dispensa n° 30/12 . Partes: M . de lagoa santa e a strematec soluções e 
Tecnologia ltda . objeto: Prestação de serviços na área de informática, 
atualização dos softwares componentes da solução, desenvolvida em sof-
tware livre, em funcionamento em equipamento no servidor do Município 
de lagoa santa, o qual provê os serviços de Internet e ferramentas de 
controle de acesso entre a rede local e a Internet . Vigência: até 31/12/12 . 
Valor Total: r$ 7 .960,00 . rogério avelar - Prefeito Municipal .
Município de lagoa santa/MG torna público extrato do Contrato 94/12, 
Concorrência n° 6/12 . Partes: M . de lagoa santa e aConstrutora MJHE 
ltda . objeto: Construção do centro de recuperação de dependência quí-
mica - CrEDEQ, com fornecimento de material e mão de obra, con-
forme convênio celebrado entre o município e a CoDEMIG . Vigência: 
27/11/12 a 26/7/13 . Valor Total: r$1 .348 .570,28 . rogério avelar - Pre-
feito Municipal .
MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA/MG-torna público extrato do Con-
trato 95/12, Dispensa n° 33/12 . Partes: M . de lagoa santa e o sr . Geraldo 
amélia de Carvalho, representado por luzia de souza Carvalho . objeto: 
locação de imóvel situado à rua Nossa senhora da saúde, n° 40, Cen-
tro, lagoa santa/MG . Vigência: 01/12/12 a 30/11/14 . Valor Total: r$ 
41 .520,00 . rogério avelar - Prefeito Municipal .
MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA/MG- .Retificação do extrato publi-
cado na Edição do Jornal Minas Gerais, Caderno III, página 4, de 
29/11/12, referente ao Contrato nº 31/11 . onde se lê: “ . . . 17/9/12” . le – se 
“16/01/13” e onde se lê: “ . . . 6/10/12” . le-sê: “ . . . 10/12/12” . rogério ave-
lar – Prefeito Municipal .
MuNIcÍPIo dE lAGoA SANTA/MG .-Retificação do extrato publi-
cado na Edição do Jornal Minas Gerais, Caderno III, página 5, de 25/11/12, 
referente ao Contrato nº 75/09 . onde se lê: “ . . . 19/11/12 a 18/11/13 . le – 
se: “19/11/12 a 31/01/13” . rogério avelar – Prefeito Municipal .
Município de Lagoa Santa/MG. Retificação do extrato publicado na Edi-
ção do Jornal Minas Gerais, Caderno III, página 5, de 25/11/12, referente 
ao Contrato nº 50/08 . onde se lê: “ . . . 26/9/12 a 25/9/13 . le – se: “ 26/9/12 
a 31/01/13” . rogério avelar – Prefeito Municipal .

35 cm -21 368068 - 1
MuNIcÍPIo dE lAVRAS/MG, aviso de anulação dos itens 1 ao 11, 
14 ao 18, 23, 24, 27, 28, 29, 31 ao 38, 40, 42 ao 50, 55, 57, 58, 60 ao 73, 
75 ao 83, 86, 90, 91, 93, 94, 101, 102, 104, 106 ao 112 ao 127 do Pregão 
Presencial 68/12, registro de Preços, Menor Preço Por Item, aquisição 
de materiais de consumo hospitalar . Jussara Menicucci de oliveira – Pre-
feita Municipal .

Município de lavras/MG, aviso de anulação do Pregão Presencial 63/12, 
registro de Preços, Menor Preço Por Item, aquisição de adubo, anci-
nho, bandeja, mangueira, regador e sementes para Programas de Hortas, 
Reflorestamento e Projeto Ipê. Jussara Menicucci de Oliveira – Prefeita 
Municipal .

Município de lavras/MG, aviso de anulação do Pregão Presencial 53/12, 
registro de Preços, Menor Preço Por Item, aquisição de materiais de con-
sumo, bancos, equipamentos médicos e hospitalares, mobiliário hospita-
lar, timer digital para o setor de Fisioterapia . Jussara Menicucci de oli-
veira – Prefeita Municipal .

Município de lavras/MG, aviso de anulação do Pregão Presencial 92/12, 
registro de Preços, Maior Desconto ofertado, aquisição de medicamen-
tos éticos, genéricos e similares . Jussara Menicucci de oliveira – Prefeita 
Municipal .

 Município de lavras/MG, aviso de resultado de Julgamento e Homolo-
gação no dia 03/10/2012 do Pregão Presencial 78/12, registro de preços, 
Menor Preço Por Item, aquisição de medicamentos para unidade regio-
nal de Pronto atendimento e Farmácia Municipal . Empresas vencedoras: 

BH Farma Comércio ltda ., Help Farma Produtos Farmacêuticos ltda ., 
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares ltda ., Prata Dis-
tribuidora de Produtos Hospitalares ltda ., Costa Camargo Comercio de 
Produtos Hospitalares ltda ., Fresenius Kabi Brasil ltda ., s3 Med Distri-
buidora de Medicamentos ltda . e Comercial Cirúrgica rioclarense ltda ., 
com exceção dos itens 02, 19, 24, 37, 44, 51, 69, 83, 84, 86, 103, 105, 107, 
114, 115, 117, 118, 119 e 133 que foram frustrados . Jussara Menicucci de 
oliveira – Prefeita Municipal .

8 cm -21 368022 - 1
o MuNIcÍPIo dE luMINáRIAS/MGtorna público que foi fir-
mado 2º . Termo aditivo ao CoNTraTo Nº . 35/2012 - Empresa: 
sToKMoBIlE CoMÉrCIo DE MÓVEIs E BrINQuEDos, CNPJ 
11 .076 .795/0001-38, prorrogando a vigência até o dia 20/01/2013, con-
forme Pal Nº . 14/2012 - Pregão 10/2012 . Fabiana rúbia Terra Daia– 
Pregoeira Municipal

2 cm -21 368042 - 1
 MarIlaC/MG - aviso - o município de Marilac torna público a anu-
lação da publicação do edital referente ao Pregão Presencial nº 030/2012 
- Pl 069/2012, cujo objeto era a aquisição de Medicamentos em atendi-
mento ao Convênio nº 1796/2012 - EMG/sEs/sus-MG/FEs, que tinha 
previsão de abertura dos envelopes dia 31/12/2012, que devido a falhas 
de ordem técnica, não foi obedecido o prazo de 8 (oito) dias úteis entre a 
publicação e realização da sessão, conforme previsão da lei 10 .520/2002 . 
Marilac, 21/12/2012. Pregoeira Oficial. 

2 cm -21 367832 - 1
PREFEITuRA dE MARMElÓPolISExtrato de Contrato CoNTra-
TaDa: Balugart Industria e Comércio de artefatos Metálicos e de Con-
creto ltda – Processo licitatório nº92/2012 Tomada de Preços nº02/2012 
Contrato nº 82/2012 objeto: Contratação de empresa especializada para 
pavimentação em blocos sextavados, Convênio sEToP nº 23/2012 Valor 
r$55 .492,37 Vigência: 19/11/2012 a 18/01/2013

2 cm -21 367846 - 1
PREFEITuRA dE MoNTES clARoS - av . Cula Mangabeira, 
211 – telefone – 0xx-38-3229-3000 – fax – 0xx-38-3221-9105 - CEP - 
39 .401-002 - Montes Claros – MG . EXTraTo - rEsulTaDos DE 
lICITaçõEs Nº . 0064/2012 . a Comissão Permanente de licitações 
e Julgamentos deste Município, na forma da lei Federal n .º8 .666/93 
e alterações, torna público os resultados Finais dos Processos lici-
tatórios abaixo identificados. DISPENSA: 00070/2012 – CONTRA-
TaçÃo DE INsTITuIçÃo FINaNCEIra auTorIZaDa PElo 
BaNCo CENTral, Para PrEsTaçÃo DE sErVIços Do PaGa-
MENTo Da FolHa lÍQuIDa Dos sErVIDorEs PÚBlICos 
MuNICIPaIs, nos termos do artigo 24, inciso VIII da lei Federal 
8 .666/93 e suas alterações . Contratado: CaIXa ECoNôMICa FEDE-
ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r$ 17 .388 .230,30 . Vigência: 
será de 60 (sessenta) meses a partir da assinatura do contrato . Montes 
Claros (MG), 21 de dezembro de 2012 . Comissão Permanente de lici-
tações e Julgamento

4 cm -21 367872 - 1
A Pref . de Nazarenotorna público extrato 2º aditivo ao contrato 130/12 
–TP 12/12-obj.:fica aditivado o Vlr.de R$51.710,00 nos serviços execu-
ção dos serviços de extensão de rede elétrica com todas as instalações 
necessárias- § 1º do art .65 da lei 8 .666/93-contratada: JM Construções 
Elétricas de sJdelrei ltda

1 cm -21 367863 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA lIMA-MG . DECrETo Nº 
4 .841, DE 20 DE DEZEMBro DE 2012 . o Prefeito do Município de 
Nova lima, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e 
com fulcro no que dispõe a lei orgânica do Município c/c a lei Munici-
pal nº 2 .023/2007 e suas alterações; DECrETa: art . 1º- Ficam exonera-
das do exercício dos cargos públicos em comissão indicados, inseridos na 
estrutura organizacional das secretarias Municipais indicadas, as pessoas 
abaixo listadas: I . Da estrutura organizacional da secretaria Municipal de 
obras e serviços urbanos, sEMos, do exercício do cargo público em 
comissão de sECrETÁrIo MuNICIPal DE oBras E sErVIços 
urBaNos, o sr . GIlsoN aNTôNIo MarQuEs; II . Da estrutura 
organizacional da secretaria Municipal de Cultura, sEMCT, do exercício 
do cargo público em comissão de sECrETÁrIo MuNICIPal DE Cul-
Tura, o sr . lECI alVEs CaMPos; e III . Da estrutura organizacio-
nal da secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sEMDE, 
do exercício do cargo público em comissão de sECrETÁrIo MuNI-
CIPal DE DEsENVolVIMENTo ECoNôMICo, o sr . sIlVÂNIo 
aGuIar sIlVa . art . 2º- revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos ao dia 18/12/2012 . Carlos roBErTo roDrIGuEs, PrEFEITo 
MuNICIPal .

5 cm -21 367939 - 1
 EXTraTo Do rEsulTaDo/CoNTraTo – TP/07/2012  . Contratante: 
Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro . Contratados: Primeira Engenha-
ria ltda ME . objeto: Execução dos serviços de Elaboração do Projeto 
arquitetônico e Complementar do Hospital regional de 100 (cem) lei-
tos no município de Novo Cruzeiro . Valor: r$ 407 .500,00 . Data de Jul-
gamento: 09/11/2012 . Data Homologação: 19/11/2012 . Data Contrato: 
19/11/2012 .Vigência: 60 (sessenta) dias .

2 cm -21 367866 - 1
Extrato de contratos da Prefeitura Municipal de ouro Preto
denilson ezequiel germano e cia ltda Tomada de Preços 023/2011 
objeto:contratação de empresa especializada em engenharia para execução 
de obras civis de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica na rua Dia-
mante Vigência: 02 meses Data Vencimento: 14/1/2013 denilson ezequiel 
germano e cia ltda Tomada de Preços 20/2011 objeto:3º aditivo Vigência: 
01 mês Data Vencimento: 1/12/2012 jf construções ltda Tomada de Preços 
14/2012 objeto:1º aditivo Valor: 22304,65 Dotação (ões) orçamentária 
(s): 02 .012 .001 .15 .452 .0030 .2077 .3390 .3918 Fr100 FP0665 jt constru-
ção civil ltda objeto:2º aditivo Valor: 67345,39 Dotação (ões) orçamen-
tária (s): 02 .014 .001 .27 .812 .0028 .1222 .3390 .3999 Fr100 FP1014 sepres 
engenharia ltda Concorrência Pública 17/2011 objeto:3º aditivo Vigência: 
04 meses Data Vencimento: 13/3/2013 empreiteira e construtora j & m 
ss ltda Concorrência Pública 004/2012 objeto:2º aditivo de adequação 
cooperativa de transporte de ouro preto Concorrência Pública 006/2010 
objeto:20º aditivo Valor: r$ 50850,00 Dotação (ões) orçamentária (s): 
02 .013 .001 .08 .122 .0096 .2196 .3390 .399 Fr100 F 964 jt construção civil 
ltda Tomada de Preços 22/2012 objeto:1º aditivo Vigência: 02 meses Data 
Vencimento: 7/2/2013 denilson ezequiel germano e cia ltda Concorrência 
Pública 003/2012 objeto:3º aditivo Vigência: 01 mês Data Vencimento: 
2/1/2013 setrical serviço de transporte, indústria e comércio de material 
de construção e serviços de calçamento ltda Tomada de Preços 004/2012 
objeto:3º aditivo Vigência: 02 meses Data Vencimento: 10/2/2013 cons-
trutora e conservadora j . willer ltda Tomada de Preços 015/2012 objeto:3º 
aditivo Vigência: 01 mês Data Vencimento: 12/1/2013 dias & cruz cons-
trução civil ltda Concorrência Pública 016/2010 objeto:5º aditivo Vigên-
cia: 01 mês Data Vencimento: 2/1/2013 dias & cruz construção civil ltda 
Concorrência Pública 016/2010 objeto:6º aditivo de adequação denilson 
ezequiel germano e cia ltda Tomada de Preços 023/2011 objeto:4º aditivo 
Vigência: 02 meses Data Vencimento: 14/1/2013 germec construções ltda 
Tomada de Preços 023/2012 objeto:2º aditivo objeto:3º aditivo Vigência: 
02 meses Vencimento: 01/01/2013 germec construções ltda Tomada de 
Preços 023/2012 objeto:3º aditivo Valor: r$ 7837,03 Dotação (ões) orça-
mentária (s): 02 .008 .001 .13 .391 .0014 .2038 .4490 .5101 Fr100 f375

8 cm -21 368005 - 1
aviso de licitação . a Prefeitura de Papagaios/MG torna público que fará 
realizar Processo licit . 130/12 - Pregão nº 069/12 . sistema registro de 
Preços, p/ Contratação de empresa para o fornecimento de combustí-
veis para os veículos de pequeno, médio e grande porte deste município, 
durante o exercício de 2013 . Dt . abertura: 11/01/2013 às 09:00h . Infor-
mações no site: www .papagaios .mg .gov .br ou pelo tel: (37) 3274-1260 
– ramal: 17 . Pregoeiro .

2 cm -21 367938 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA QuATRo– Pregão Presen-
cial nº 052/12 . objeto: registro de preços para aquisição parcelada, de 
combustível para abastecimento de veículos e máquinas de propriedade 
da Prefeitura Municipal de Passa Quatro, Fundo Municipal de saúde e 
Fundo Municipal de assistencia social, durante o ano de 2013 . realiza-
ção: 08/01/2013 . Pregão Presencial nº 053/12 objeto: registro de preços 
para a aquisição, parcelada, de medicamento constantes da Lista Oficial 
de Preços da ABC FARMA, Órgão Oficial da Associação Brasileira do 
Comércio Farmacêutico para atender aFármacia básica,PsF´s, unidade 
Integrada e para distribuição gratuita população carente, durante o ano 
de 2013 . realização: 08/01/2013 . Maiores informações pelo Tel/ Fax 
(035) 3371-2000, E-mail: licitacaop4@speet .com .br . acácio Mendes de 
andrade, Prefeito Municipal . Passa Quatro, 20 de dezembro de 2012 .

3 cm -20 367704 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA QuATRo 

 Extrato de termo de aditivo
1º Termo Aditivo ao contrato 085/12 – Partes: Traffic Construtora Ltda 
e o Município de Passa Quatro . objeto: prorrogação da vigência para 
27/06/13 .
4º Termo aditivo ao contrato 053/11 – Partes: Tri-service Engenhart´s e 


