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EXT . coNT P .P 08 .030/2010 - Município de Tapirae Brasfilme Comer-
cio Empreendimentos e Participações ltda . Itens (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) . Valor 
Total: r$ 9 .441,00 . aquisição de materiais de consumo para o raios-x 
da unidade do centro de saúde de Tapira . Prazo: 12 meses . lavater Pontes 
Junior - Prefeito Municipal . 03/01/2011

EXT. CONT P.P 08.030/2011 - Município de Tapira e Adilson dos Reis 
Cardoso . Item (1) . Valor mensal: r$ 2 .000,00 . robson Carlos Gomes . 
Item (2,) . Valor mensal: r$ 2 .000,00 . e leomar Francisco de Melo . Item 
(3) . Valor mensal: r$ 2 .700,00 . Prazo: 12 meses . locação de 2 veículos 
4 portas, motor mínimo 1 .0, bicombustível, ano/mod mínimo 2006/2006 
(Item 1 e 2) e 1 veículo 4 portas, motor mínimo 1 .0, bicombustível, ano/
mod mínimo 2006/2006 com motorista (item 3) para atender as necessi-
dades da secretaria M . de agricultura e Meio ambiente . Prazo: 12 meses . 
lavater Pontes Junior - Prefeito Municipal . 03/01/2011

ExT . CoNT C .C 01 .022/2011 – Município de Tapira e Etec Engenha-
ria de Projetos e Tecnologia Ambiental Ltda.. Prestação de serviços de 
elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura. Valor 
Total estimado: 150.000,00. Contratado. 4% sobre valor de projetos até 
500.000,00; 3% sobre valor de projetos de 500.000,00 até 1.500.000,00 
e 2% sobre valor de projetos acima de 1.500.000,00. Prazo: 12 meses. 
23/08/2011. Lavater Pontes Junior - Prefeito Municipal.

EXT. CONT P.P 08.031/2011 – Município de Tapira e Maria Geralda 
souza silva . rP para aquisição de lanches para pequenas reuniões de 
autoridades pelo gabinete do prefeito. Valor Total R$ 97.038,75. Prazo: 
12 meses . 30/11/2011 . lavater Pontes Junior - Prefeito Municipal .

7 cm -08 243822 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TuMIRITINGA/MG -extrato de 
contrato pregão presencial nº . 017/2011 . aquisição de 01 caminhão leve 
e carroceria de madeira, 04 cilindros, potência a partir de 110 cv, tração 
4x2 e capacidade de carga entre 3,5 E 4,0 ToN, para atendimento ao Con-
vênio nº . 0310323-54/2009/MDa/CaIxa . Partes: Município de Tumiri-
tinga x VMM CoMÉrCIo DE VEÍCulos lEsTE MINEIra lTDa, 
valor global de r$ 105 .000,00 (cento e cinco mil reais) . Dotação: F 419 . 
Vigência: 31/12/2011; Data da assinatura: 07 de dezembro de 2011 .

2 cm -08 243760 - 1
aVIso DE lICITaçÃo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
028/2011 – REGISTRO DE PREÇOS – 004/2011.
A Prefeitura Municipal de Vargem bonita-MGtorna público que fará 
realizar Processo licitatório na Modalidade PrEGÃo PrEsENCIal, 
para registro de preços para aquisição de medicamentos constantes na 
lista oficial de preços da Tabela Guia da Farmácia, no Sistema Registro 
de Preços, com o maior percentual de desconto sobre a tabela de preços 
divulgada pelo Guia da Farmácia, para atender à secretaria Municipal de 
saúde de Vargem bonita/MG no ano de 2012 - Tipo de licitação: Maior 
percentual de desconto - Critério de Julgamento: Maior percentual de des-
conto por lote sobre a tabela GuIa Da FÁrMaCIa – CoNsTaNTEs 
No PrEço MÉDIo Para o CoNsuMIDor Para o EsTaDo DE 
MINas GEraIs (PMC) - referência tabela atualizada no momento do 
pedido - Data/hora da realização do Pregão: 23/12/2011 às 08:30 horas 
- Maiores informações, sobre o Edital, poderão ser obtidas na Prefei-
tura Municipal de Vargem bonita, com sede na avenida são Paulo, nº 
83, Centro, Vargem Bonita, MG, pelo telefone: (0XX37) 3435–1131 ou 
pelo e-mail: licitacao@vargembonita .mg .gov .br - os interessados pode-
rão adquirir o edital de licitação e seus anexos, na sede da Prefeitura, 
no período de 09/12/2011 a 22/12/2011, no horário de 08:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 17:00 - Vargem Bonita, 08 de dezembro de 2011 - Juarez 
Machado - Comissão de licitação

5 cm -09 243907 - 1
o MuNIcÍPIo dE VARZElÂNdIA- Torna público TErMo DE 
raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo nº . 007/11 Pro-
CEsso Nº 064/2011: o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais ratifica a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, Inciso II, 
da Lei Federal nº. 8.666/93, visando a contratação de empresa para con-
fecção de placas em impressão digital, estrutura em metalon e inox, em 
favor da empresa GrÁFICa E PlaCas MulTIsET lTDa ME CNPJ 
Nº 13.362.755/0001-88, no valor de R$ 2.590,00. Carlos Antunes de 
souza – Prefeito Municipal .

2 cm -08 243759 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo bRáS do SuAçuÍ- aviso 
de Licitação - Pregão Presencial no  PMSBS/48/2011. O Município 
de são brás do suaçuí, MG, torna público que fará realizar uma licita-
ção na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, no dia 
22/12/2011, às 08 horas, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal, localizado à av . Dr . aprigio ribeiro de oliveira, nº 150 - cen-
tro, visando a contratação de empresa para fornecimento de estrutura para 
realização do Carnaval-2012 . Cópia do Edital e maiores informações pelo 
site www.saobrasdosuacui.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3738-1570. 
são brás do suaçuí, 09 de dezembro de 2011 . luiz Carlos Fernandes - 
Prefeito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo bRáS do SuAçuÍ-raTIFI-
CaçÃo DE INExIGIbIlIDaDE DE lICITaçÃo . o Prefeito Muni-
cipal de São Brás do Suaçuí-MG, torna público que nesta data ratificou 
a contratação com inexigibilidade de licitação nº 12/2011, com base 
no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93, que tem como objeto contrata-
ção de show com o artista Fernando sodré reis, por ocasião da Feira 
de Natal/2011, pela Empresa sodré artes Produções ltda ., no valor de 
r$4 .400,00 . são brás do suaçuí, 05 de dezembro de 2011 . luiz Carlos 
Fernandes - Prefeito Municipal .

5 cm -09 243958 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE GuARdA-

MoR/MG, CNPJ 20583100/0001-03.
ExTraTos DE CoNTraTos:

CONTRATO n°. 12/11 – Carta Convite n°. 6/11. Adjudicação 05/12/11. 
Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, pro-
dutos de limpeza e outros, destinados ao atendimento das necessidades 
do Poder legislativo . CoNTraTaDa:GIsEllE alVEs ParrEIra 
GOMES ME, CNPJ n°. 05.301.524/0001-36. Prazo: 08/12 a 31/12/11. 
Valor: LOTE 01: R$ 3.317,59, LOTE 02: R$ 1.814,83, perfazendo R$ 
5 .132,42 . Dotação orçamentária: Dotação orçamentária nº . 01 .01 .01 .04 .
122 .0102 .2004 .3 .3 .90 .30 .00 – Ficha 35 – Material de Consumo – da uni-
dade Gabinete e secretaria da Câmara Municipal de Guarda-Mor/MG . 
Guarda-Mor/MG, 08/12/11. Hélio Silveira Machado – Presidente.

3 cm -12 244196 - 1
Publicação do Processo de Inexigibilidade
Processo licitatório Nº 007/2011
Inexigibilidade Nº 001/2011
objeto:a Câmara Municipal de oliveira, fará contratação da Empre-
salibertas – Auditores e consultores, paraAudIToRIA PÚblIcA 
PREVENTIVA DE GESTÃO (exercícios financeiros de 2.011 e 
2 .012), coNSulToRIA PERMANENTE(confecção de pareceres 
fundamentados),TREINAMENToS cuSToMIZAdoSpara servi-
dores municipais da EdilidadeE ENcAMINHAMENTo dE bolE-
TINS TÉcNIcoSmensais, nos termos do art . 25, Inciso II da lei n° 
8.666/93.

3 cm -07 243646 - 1
Extrato de contrato
Processo licitatório Nº 007/2011
Inexigibilidade Nº 001/2011
Contratante:câmara Municipal de oliveira
Contratada:libertas – Auditores e consultores
Objeto: Contratação de Empresa paraAudIToRIA PÚblIcA 
PREVENTIVA DE GESTÃO (exercícios financeiros de 2.011 e 
2 .012), coNSulToRIA PERMANENTE(confecção de pareceres 
fundamentados),TREINAMENToS cuSToMIZAdoSpara servido-
res municipais da EdilidadeE ENcAMINHAMENTo dE bolETINS 
TÉcNIcoSmensais .
Valor Global: r$ 49 .920,00 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte 
reais)
Dotação orçamentária: 3 .3 .90 .35 .00 – serviços de Consultoria
Prazo: 09/11/2011 a 31/12/2012
Data de assinatura: 09/11/2011

4 cm -07 243648 - 1
câmara Municipal de Pedro leopoldo/MG –Retifica Tomada de Pre-
ços 01/2011, publicada no dia 17/11/2011– altera prazo elaboração pro-
jetos para 120 dias – itens 21.2, 21..3, alínea d do item 11.1 do Edital; 
itens 9 .2 e 9 .3 do anexo I e cláusula segunda do anexo VII . Mantidas 
demais condições .

1 cm -12 244438 - 1
aVIso DE rE-raTIFICaçÃo Do EDITal ToMaDa DE PrEços 
001/2011, PROCESSO 228/2011 .a Comissão Permanente de licitações 
da Câmara Municipal de Timóteo, nos termos da legislação vigente, lei nº 
8.666/93 e Lei 12.232/2010, torna pública a re-ratificação do edital supra 
indicado cujo objeto é a a contratação de empresa de propaganda para 
prestação de serviços profissionais de publicidade e marketing. Informa 
aos interessados que a nova data para o certame foi designada para as 
14:00 horas do dia 13 de janeiro de 2012, na sede da Câmara Municipal de 

Timóteo/MG, localizada no endereço: av . acesita, 3210, bairro são José, 
Timóteo – MG. O edital, juntamente com o envelope padrão, e a íntegra 
da re-ratificação encontram-se disponíveis na sede da Câmara, para reti-
rada contra recibo, e, para conhecimento, no sítio eletrônico www .timo-
teo .cam .mg .gov .br . Timóteo, 12 de dezembro de 2011 . Fernanda Campos 
Maia Wrobel . Presidente da Comissão Permanente de licitação .

4 cm -12 244325 - 1
PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG .resultado Pregão 
Presencial 252/11 - Processo 856/2011 Objeto: aquisição de livros infan-
tis para serem distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino jun-
tamente com o kit escolar, em atendimento da secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, recurso Feb40 . Comunicamos aos interessados que 
o processo supracitado está suspenso, aguardando recurso . a pregoeira 
abre prazo para recurso nos termos da lei Federal 10 .520/02 . andréia 
barros Pereira . Pregoeira .

2 cm -12 244296 - 1
PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG . rEsulTaDo 
do Pregão Presencial 251/11 - Processo 857/2011 Objeto: aquisição de 
medicamentos de urgência para atender aos pacientes do CasaM, em 
atendimento da secretaria Municipal de saúde, recurso Próprio . Comu-
nicamos que a proponente DroGarIa sIlVIu’s lTDa, referente aos 
itens . andréia barros Pereira . Pregoeira .

2 cm -12 244294 - 1
PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG .rEsulTaDo 
FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL 233/11 - Processo 810/11. Objeto: 
aquisição de 2 (duas) motocicletas para apoio das atividades de monito-
ramento de campo dos agentes de combate a dengue, em atendimento 
a secretaria Municipal de saúde, recurso Dengue – res . 2273/2010 – 
DELIBERAÇÃO CIB/SUS. 804/2011 conta 33907-5. Comunicamos aos 
interessados que a proponente MaVIMoTo lTDa, foi vencedora do 
item 01 . andréia barros Pereira . Pregoeira .

2 cm -12 244292 - 1
ErraTa - aPrefeitura Municipal de Abaeté-MG,informa que o Pre-
gão Presencial 56/2011, Processo 70/2011, publicado no dia 07/12/2011, 
sofreu alteração, Onde se lê: “A entrega dos envelopes e sessão de aber-
tura serão no dia 19/01/2011, às 9 horas, leia-se a entrega dos envelopes 
e sessão de abertura serão no dia 19/12/2011, às 9 horas .” Mais informa-
ções poderão ser obtidas em todos os dias úteis das 08h às 11:00h e 13:30 
às 17:00h pelo telefone 37-3541-5256 ou pelo e-mail licitação@abaete .
mg .gov .br . Cláudio de sousa Valadares-Prefeito Municipal .

2 cm -12 244034 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AçucENA/MG- resultado da 
Tomada Preço Nº. 008/11 – PRC Nº. 881/11. A CPL do Município de 
Açucena informa aos interessados, que o vencedor da TP nº. 008/11, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de capaci-
tação de profissionais de saúde em Epidemiologia aplicada aos serviços 
de saúde na Estratégia de saúde da Família e atualização em urgência e 
emergência com ênfase nos ambientes extra - hospitalares para atendi-
mento do Projeto de aplicação do PAB-Variável, compensação de Espe-
cialidades regionais elaborados de acordo com a Deliberação CIb-sus 
N° 790, de 06 de abril de 2011, Deliberação CIB-SUS N° 813, de 18 de 
maio de 2011 e Portaria do Ministério da Saúde N° 571, de 28 de março 
de 2011 e Portaria 161, de 27 de abril de 2011, foi DEsErTa, nos termos 
do art. 22 § 7º da Lei Federal nº 8.666/93. Açucena, 07 de dezembro de 
2011 . Hellen C . Morais de azevedo . Presidente da CPl .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AçucENA- resultado da Tomada 
de Preço Nº 009/11 – PRC Nº 889/11. A CPL do Município de Açucena/
MG informa aos interessados, que a Tomada de Preço nº. 009/11, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para prestação serviço com forneci-
mento de acesso á internet, com link de 512 kbps no Distrito de Naque 
Nanuque e conectividade IP (Internet Protocol), link Dedicado de 2 Mb 
que suporte aplicações TCP/IP e proveja acesso à Rede Mundial de Com-
putadores Internet, em atendimento á secretaria Municipal de admi-
nistração, secretaria Municipal de Desenvolvimento social, Cultura, 
Esporte e lazer, secretaria Municipal de Educação e secretaria Munici-
pal de saúde, foi DEsErTa, nos termos do art . 22 § 7º da lei Federal nº 
8.666/93. Açucena, 07 de dezembro de 2011. Hellen C. Morais de Aze-
vedo . Presidente da CPl

7 cm -12 244221 - 1
A Prefeitura Municipal de águaboa através de seu Pregoeiro, reali-
zará às 09:00hs do dia 23 de dezembro de 2011, Pregão Presencial nº . 
023/2011, para fornecimento de refeições, lanches, pães, bolos e salgados 
para atendimento aos serviços municipais . Maiores informações na av . 
Espírito santo, 14 - centro – Água boa – MG, onde o mesmo se encon-
tra afixado ou pelo telefone (33) 3515-1554. Wanderley Viana Godinho 
– Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de água boaatravés de seu Pregoeiro, realizará 
às 14 horas do dia 23 de dezembro de 2011, licitação pública na moda-
lidade Pregão Presencial nº . 024/2011, visando a contratação de empresa 
para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e outros. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas na av . Espírito santo .14, Centro - onde o 
mesmo se encontra afixado, ou pelo telefone (33) 3515-1554. Wanderley 
Viana Godinho – Pregoeiro

4 cm -09 243933 - 1
o Município de água boaatravés de seu Pregoeiro, sr . Wanderley Viana 
Godinho, torna público que realizará, às 08hs do dia 27 de dezembro 
de 2011, licitação na modalidade Pregão Presencial nº . 025/2011, para 
aquisição parcelada de materiais escolares, de expediente e de papelaria, 
visando a manutenção das secretarias municipais e demais dependências . 
o edital completo poderá ser retirado na sede da Prefeitura, na av . Espírito 
Santo nº14 – centro – Água Boa, onde o mesmo se encontra afixado na 
integra - fone (031)3515-1554 .

o Município de água boaatravés de seu Pregoeiro, sr . Wanderley Viana 
Godinho, torna público que realizará, às 14hs do dia 27 de dezembro de 
2011, licitação na modalidade Pregão Presencial nº . 026/2011, para aqui-
sição parcelada Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza, o Edital 
completo poderá ser retirado na sede da Prefeitura, na av . Espírito santo 
nº14 – centro – Água Boa, onde o mesmo se encontra afixado na integra 
- fone (031)3515-1554 .

4 cm -09 243945 - 1
a Prefeitura Municipal de além Paraíba, através da Comissão Perma-
nente de licitações vem rETIFICar o horário de abertura do Pro-
CEsso n .º 173/2011, EDITal ToMaDa DE PrEço N .º 069/2011, 
que trata da compra de 04 (quatro) veículos 0km, com capacidade para 
19 passageiros+motorista, ano 2011/modelo 2012, para integrar a frota 
da secretaria Municipal de Educação . No edital consta abertura das Pro-
postas às 16:00 horas . o correto é: abErTura Das ProPosTas Ás 
16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) . Maiores informações, atra-
vés do telefone (32) 3462-6733, ramal 214, ou pelo site www .alempa-
raiba .mg .gov .br . além Paraíba, 12 de dezembro de 2011 . Élica a . Teixeira 
ribeiro . Presidente da CPl .

3 cm -12 244362 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AlFENAS-MG

Extrato de Contrato nº 0105/2011 . ref . a Dispensa de licitação n°149/2011 . 
Contratante: Município de alfenas . Contratado: Contorno Construtora de 
Obras Ltda, CNPJ nº. Objeto: Execução indireta, em caráter emergencial 
de serviços de engenharia visando a coleta e transporte de lixo domiciliar 
e comercial com utilização de caminhões compactadores no município 
de alfenas(MG) . Vigência: 6 meses a partir da ordem de serviço . Valor: 
R$ 996.840,00. Alfenas(MG), 24/08/2011. (a) Luiz Antônio da Silva, Pre-
feito Municipal .
Extrato da Ata de Leilão Público nº 008/2011. Processo nº 414/2011. 
Objeto: Alienação de imóveis referidos no Decreto Municipal nº 
402/2011 . aos cinco dias do mês de dezembro de 2011, às 14h00min, 
na sala de reunião da Divisão de licitação e Contratos da secretaria M . 
de administração do Município de alfenas, reuniram-se os membros da 
Comissão de Leilão, nomeados pela Portaria nº 1090/2011, para julga-
mento das propostas referente ao Leilão 008/2011, autorizado no Processo 
414/2011 . Iniciados os trabalhos a Comissão credenciou o seguinte inte-
ressado em arrematar os bens do leilão: Tri-service Engenhart´s e ter-
ceirização Ltda, portadora do CNPJ/MF 41.904.681/0001-08, sediada 
à rua Casemiro avelar Filho, nº 163, casa 2º pavimento, centro, Três 
Corações(MG) . a empresa ofertou o lance mínimo para arrematação no 
valor unitário de cada item da ata conforme planilha anexa ao processo 
num total de r$266 .553,56 . Não havendo mais interessados em ofertar 
lances, então foi declarada arrematante dos lotes constantes na referida 
ata, alfenas(MG), 05/12/1011 . (a) Hermes Gonçalves, Pregoeiro .
Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº0201/2008, ref. 
a Dispensa de Licitação n°390/2008. Locatário: Município de Alfe-
nas-MG . locador: Mary Matiko sawazachi de Àvila, portador do CPF 
n°869.050.586-53. Objeto Reajustar o valor mensal da locação pas-
sando de r$312,50(Trezentos e doze reais, cinqüenta centavos) para 
r$340,00(trezentos e quarenta reais), nos termos do §3º da cláusula 
quarta do instrumento primitivo . alfenas, 11/10/2011 .(a) luis antônio da 
silva, Prefeito Municipal .
Extrato do 2º Termo aditivo ao Contrato de locação nº0197/2009, ref . a 
Dispensa de licitação n°356/2009 . locatário: Município de alfenas-MG . 

Locador: Bento Eugênio de Oliveira, portador do CPF n°793.720.076-68. 
Objeto: Prorrogar por 12(doze) meses o prazo de vigência previsto 
na cláusula terceira do instrumento primitivo, com início a partir de 
01/12/2011, indo até 30/11/2012 . alfenas, 29/11/2011 .(a) luis antônio 
da silva, Prefeito Municipal .
Extrato do 2º Termo aditivo ao Contrato de locação nº137/2010, ref . a 
Dispensa de licitação n°289/2010. Locatário: Município de Alfenas-MG. 
Locador: Olímpio Batista de Andrade, portador do CPF n°027.014.306-82. 
Objeto: Reajustar o valor da locação, de acordo com §3º da cláusula 
quarta do instrumento primitivo, passa de R$800,00(oitocentos reais) 
para R$860,00(oitocentos e sessenta reais).Alfenas, 18/10/2011.(a) Luis 
antônio da silva,Prefeito Municipal .
Extrato da ata de registro de Preços nº 062/2011, ref . ao Pregão Presen-
cial nº060/2011. Objeto:Exec. Indireta para contratação de empresa com 
a finalidade de registro de preços para futuro e eventual para aquisição de 
mangueiras, terminais e flanges. Tendo sido classificada a empresa João 
Gomes da silva, portador do CNPJ n°26 .352 .997/0001-32, vencedora do 
serviço, conforme mapa de apuração anexo ao processo . Com desconto 
global de 5%(cinco por cento) . a ata de registro de Preços terá vali-
dade de 12(doze) meses . alfenas(MG), 29/11/2011 . (a) Hermes Gonçal-
ves, Pregoeiro .
Extrato do 3º Termo aditivo a ata de registro de Preços nº016/2009 , ref . 
ao Pregão Presencial nº007/2009 . Contratante: Município de alfenas-MG . 
Contratada:  Multicom Comércio Múltiplo de alimentos ltda, inscrita no 
CNPJ nº05.656.062/0001-70. Do Objeto: Prorrogar por igual período o 
prazo de vigência, previsto no item 02 do instrumento primitivo, com iní-
cio a partir de 01/09/2011, indo até 30/06/2012 . alfenas,01/09/2011 . (a) 
luiz antônio da silva, Prefeitura Municipal .
Extrato do 4º Termo aditivo a ata de registro de Preços nº060/2009 
, ref . ao Pregão Presencial nº073/2009 . Contratante: Município de 
alfenas-MG . Contratada: Izael Vitor Maciel - ME, inscrita no CNPJ 
nº01.740.663/0001-05. Do Objeto: Prorrogar por 03(três) meses o prazo 
de vigência previsto no instrumento original, com início a contar de seu 
vencimento . alfenas,10/11/2011 . (a) luiz antônio da silva, Prefeitura 
Municipal .
Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº0160/2008, ref. a Tomada de 
Preços nº007/2008. Contratante: Município de Alfenas-MG. Contratado: 
Colymar Engenharia Ltda, CNPJ nº25.918.343/00011-60. Objeto: Prorro-
gar por 90(noventa) dias o prazo de vigência previsto na cláusula segunda, 
do instrumento primitivo e nos termos do art. 57, §2º da Lei nº8.666/93, 
com início a partir de 18/10/2011. Alfenas(MG),29/11/2011. (a) Luiz 
antônio da silva, Prefeito Municipal .
Fundo Municipal de saúde, por meio da secretaria Municipal de saúde . 
Extrato da ata de registro de Preços nº027/2011, ref . ao Pregão Presen-
cial nº0023/2011. Objeto: contratação de empresa para locação de equi-
pamentos para assistência ventilatória domiciliar(bIPaP, CIPaP e Venti-
ladores, para atender as necessidades dos pacientes da rede municipal de 
saúde , tendo sido classificada a Empresa Air Liquide Brasil Ltda, porta-
dora do CNPJ n°00.331.788/0030-53, vencedora dos serviços, conforme 
mapa de apuração anexo ao processo . a ata de registro de Preços terá 
validade por 12 (doze) . alfenas(MG),21 de novembro de 2011 .Hermes 
Gonçalves, Pregoeiro .

19 cm -12 244100 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AlFENAS – MG .Extrato EditalTo-
mada de Preços nº 005/2011 . a Prefeitura Municipal de alfenas - MG 
torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de 
licitação, no auditório da Divisão de licitações à rua Cel . laurindo 
ribeiro 160 centro, alfenas-MG, mediante modalidade Tomada de Pre-
cos 004/2011, Empreitada por preço Global, e nos termos da lei Federal 
8.666/93 com suas alterações, e, no que couber as Normas Técnicas e 
Instruções Normativas aprovadas, devendo o interessado protocolar no 
dia 29/12/2011 até às 14:00 horas Impreterivelmente, sua documentação e 
proposta de preços, na forma estabelecida neste edital, sendo que a aber-
tura dos mesmos será imediatamente após o encerramento do protocolo . 
Maiores informações e edital completo poderão ser adquiridos na Prefei-
tura Municipal de alfenas, à rua Cel . laurindo ribeiro, nº 160, centro, 
em dias úteis das 12h00min às 17h00min, mediante pagamento de taxa 
no valor de r$ 100,00 (cem reais) . Empresas não cadastradas deverão se 
cadastrar até o 3º dia útil anterior a data de recebimento das propostas . Do 
Objeto: É objeto da presente licitação é a execução indireta de obra de 
engenharia, objetivando-se a construção de uma Escola de Ensino Infantil 
Projeto Padrão FNDE/MEC – Tipo C, localizada na Avenida Jovino Fer-
nandes salles, s/n, bairro santa Clara, com área construída de 564,50 m², 
no Município de alfenas(MG) .

5 cm -12 244205 - 1
A Prefeitura Municipal de Antônio Prado de MinasTorna Público a 
realização do Contrato 052/2011 Concernente ao Processo Nº . 044/2011 
– Dispensa de Licitação Nº. 008/2011 - Objeto: Aquisição de Livros E 
Dicionários, Com a Finalidade de atualizar E ampliar o acervo da 
biblioteca das Escolas Municipais Eurípides Carlos de abreu E Escola 
Municipal do Pangarito - Valor Total r$ 5 .694,00 – Prazo Contratual – 
12/12/2011 a 31/01/2012 – Dotação orçamentária: 02 .11 .12 .361 .0079 .21
42.3.3.90.30.00 Ficha 283 – Luiz Carlos da Rocha – Prefeito Municipal.

2 cm -12 244206 - 1
A Prefeitura Municipal de Arceburgo,por seu Prefeito Municipal, 
HOMOLOGA o resultado final do Concurso Público nº 01/2011, divul-
gado em 09/12/2011, realizado pela empresa seap Consultoria & Con-
cursos Públicos, através do decreto 123/2011 . antônio roberto da Costa 
– Prefeito Municipal

1 cm -12 244209 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ARcoS/MG– ExTraTo DE CoN-
TraTo . Processo 221/2010 – TP 013/2010 - Contrato 192/2010 – Termo 
aditivo 002/2011 . Contratante: Município de arcos - Contratada: Persinal 
Ltda. Objeto: Acréscimo de serviços de instalação e manutenção de sina-
lização horizontal, vertical e semafórica no Município com conseqüente 
aumento no valor do contrato em r$91 .553,01 - assinatura: 07/12/2011

2 cm -12 244046 - 1
AVISo dE lIcITAçÃo-A Prefeitura Municipal de baldim, Estado 
de Minas Gerais, torna público que fará realizarProcesso licitatório Nº 
073/2011, na ModalidadePregão Presencial Nº 026/2011paracontratação 
de empresa para fornecimento de materiais diversos na área da constru-
ção civil . Tipo da licitação: Menor Preço por lote: Data de entrega dos 
envelopes de Proposta e Documentação:29/12/2011até às 13:00h . Maio-
res informações e o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municipal de baldim, na rua Vitalino augusto, 635, Centro - Telefax: 
(31) 3718-1255, e-mail: licitacao@baldim.mg.gov.br, Cynthia Mara Silva 
Pereira – Pregoeira Municipal .

3 cm -12 244218 - 1
Município de barão de cocais,através da Pregoeira Oficial, torna 
pública a abertura do Processo licitatório Nº 0136/2011, Modalidade Pre-
gão – Registro de Preço Nº 0070/2011, cujo objeto é a Prestação de ser-
viço de rastreamento de frota via satélite com o aparelho em regime de 
comodato e manutenção mensal, para controle da frota municipal . sessão 
Pública dia: 28/12/2011, ás 08:00 hs na Sala do Departamento de Licita-
ção . o Edital estará disponível no site da Prefeitura, – licitação – Pregão 
Presencial . barão de Cocais, 12 de dezembro de 2011 . Maria Elizabete 
Almeida Gonçalves – Pregoeira Oficial.
Município de Barão de Cocais, através da Pregoeira Oficial, torna pública 
a abertura do Processo licitatório Nº 0137/2011, Modalidade Pregão – 
Registro de Preços Nº 0071/2011, cujo objeto é a Aquisição de seguros 
para veículos para manutenção da frota municipal . sessão Pública dia: 
28/12/2011, ás 11:00 hs na Sala do Departamento de Licitação. O Edital 
estará disponível no site da Prefeitura, – licitação – Pregão Presencial . 
barão de Cocais, 12 de dezembro de 2011 . Maria Elizabete almeida Gon-
çalves – Pregoeira Oficial.

4 cm -12 244010 - 1
o município de barão de cocaistorna público a HoMoloGaçÃo do 
Processo licitatório 0123/2011, registro de Preço no Pregão Presencial 
0063/2011, que possui como objeto a aquisição de material elétrico para 
manutenção das secretarias Municipais, desta administração . licitantes 
vencedores: ElETroDuarTE lTDa - ME com valor total estimado de 
R$ 366.589,85 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove 
reais e oitenta e cinco centavos); KaraIba MaTErIaIs DE CoNs-
TRAUÇÃO LTDA – ME com valor total estimado de R$ 119.653,38 
(cento e dezenove mil e seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e oito 
centavos); MErCaNTIl aZEVEDo & CoTa lTDa com valor total 
estimado de R$ 190.820,00 (cento e noventa mil e oitocentos e vinte reais) 
e orGaNIZaçõEs Msl lTDa - ME com valor total estimado de r$ 
187.553,10 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 
dez centavos) . barão de Cocais, 12 de Dezembro de 2011 . Geraldo abade 
das Dores – Prefeito Municipal

4 cm -12 244151 - 1
MuNIcÍPIo dE bARÃo dE cocAIS/MG– ExTraTo DE aTa DE 
rEGIsTro DE PrEço
Processo licitatório 0119/2011, registro de Preço 0059/2011
Objeto: Aquisição de servidor rack e microcomputador + software, para 
manutenção da central de sistemas de programas de informática do prédio 
da Prefeitura Municipal e das secretarias Municipais, deste município .
Data da assinatura: 25 de novembro de 2011 .
Partes: PMbC x IT-oNE TECNoloGIa Da INForMaçÃo lTDa . 
Valor estimado para a Ata: R$ 166.830,00 (cento e sessenta e seis mil e 
oitocentos e trinta reais) .

3 cm -12 244270 - 1

o MuNICÍPIo DE bElo orIENTE/MG, realizará licitação para con-
tratação de empresa para fornecimento de lixeiras tipo coletor para ruas 
e afixação em parede, adquiridas com recurso da desestatização da Cia 
do Vale do rio Doce em atendimento a secretaria Municipal de obras 
do Município de belo oriente/MG . Proc . licitatório 336/11, Pregão Pre-
sencial 068/11, Reg. Preços 027/11 Sessão: 23/12/11, Credenciamento de 
13hs às 13h25min; abertura 13h30min . Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos de segunda a sexta-feira, das 12:00 hs às 17:00 hs na sede da Pre-
feitura à Praça da Jaqueira, n° 40, Centro, (33) 3253-2814. Valor do Edital 
r$ 10,00 (dez reais) . alexandro Henrique de Carvalho – PrEGoEIro .

3 cm -12 244419 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bElo VAlE-MG:convoca as 
empresas: hl organizações ltda, casa leiloeira, minas gerais leilões ltda 
para abertura das propostas referente à tomada de preços 003/11 abertura: 
dia 15/12/2011, às 09h00min horas: objeto: contratação de empresa jun-
tamente com leiloeiro oficial para organização e divulgação de leilão de 
“bens inservíveis móveis de qualquer natureza”, NO ESTADO EM QUE 
sE ENCoNTraM PErTECENTEs ao MuNICÍPIo DE bElo ValE . 
Wanderlei de Castro - Prefeito Municipal, telefone: (31) 3734-1150 . Pre-
feitura Municipal de belo Vale, aos doze dias do mês de dezembro de dois 
mil e onze . Wanderlei de Castro Prefeito Municipal .

3 cm -12 244014 - 1
P .M . bom despacho –Extrato do 1º Termo aditivo (Ta), em 01/12/11, 
acréscimo no valor contratado . Pregão Pres . 10/11: Confecção de uni-
formes esportivos: Contratadas / % aditado: Comercial Dijan Ltda, 
25,00%; H.Martins C. Ind. Ltda, 25,00%; Klozart Ltda, 24,85%. Pregão 
Pres . 11/11: aquisição de Material Esportivo: Contratadas / % aditado: 
Comercial Dijan Ltda, 24,97%; José Francisco ME, 23,02%; Physicus C. 
art . Esportivos ltda, 24,00%; Vr . Comercio de Calçados ltda, 24,99% . 
Extrato detalhado no site www .bomdespacho .mg .gov .br . Haroldo s . Quei-
roz – Prefeito . P .M . bom Despacho – resultado T .P 04/11: Contratação 
de empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra 
especializada para obra de construção de um centro de Educação Infantil 
no bairro São José. Processo Adjudicado, Homologado e Contrato assi-
nado em 28/11/11, com vigência de 180 dias após a emissão da Ordem 
de Serviços. Vencedora: Topfran Construção e Planejamento Ltda. Valor 
total R$653.831,28. Extrato detalhado: www.bomdespacho.mg.gov.br. 
Haroldo s . Queiroz, prefeito .

4 cm -12 244243 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE boNFIM

aVIso DE lICITaçÃo
A Prefeitura Municipal de Bonfim, Estado de Minas Gerais, torna público 
que fará realizar Processo licitatório Nº 076/2011, na Modalidade 
Tomada de Preços Nº 009/2011, para aquisição de combustível para o 
abastecimento de veículos e máquinas desta Prefeitura . Tipo da licitação: 
Menor Preço por item . Data de entrega das propostas: 02/01/2012 até às 
10:00h . Data de abertura: 02/01/2012 às 10:30h . Maiores informações e 
o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Bonfim, 
na Av. Gov. Benedito Valadares, 170, Centro, Bonfim/MG. Telefax: (31) 
3576-1233 . Valéria Vanda de aguiar Marques - Presidente da Comissão .

3 cm -12 244147 - 1
PM de borda da Mata – PrC 352/2011 – PrEG 059/2011 – a CPl informa 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o sistema 
de registro de preço, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
EsPECIalIZaDa Para PossÍVEl PrEsTaçÃo DE sErVIço DE 
CoMuNICaçÃo VIsual Para os DEParTaMENTos Da PrE-
FEITura MuNICIPal . abertura dos envelopes 27/12/2011 às 10:30 
horas . borda da Mata 12 de dezembro de 2011 . Informações (35)3445-
1221–rita de Cássia silva Guimarães - Pregoeira .

2 cm -12 244317 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE boTuMIRIM/MG- a Prefeitura 
Municipal de botumirim, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial 045/2011, para Contratação de Postos de 
Combustível para fornecimento de gasolina comum, álcool e óleo die-
sel para abastecimento dos veículos da frota municipal . Data de abertura: 
23/12/2011 às 08:00hs. Informações (38) 3255-1133, em horário comer-
cial . Pregoeira Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE boTuMIRIM/MG- a Prefeitura 
Municipal de botumirim, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial 046/2011, para aquisição de Material de 
Limpeza. Data abertura: 23/12/2011 às 14:00hs. Informações (38) 3255-
1133, em horário comercial . Pregoeira Municipal .

3 cm -12 244336 - 1
o Município de cachoeira da Pratatorna público aos interessados que 
fará realizar Processo Licitatório nº 87/2011 , Modalidade Pregão Pre-
sencial nº 02/2011, cujo objeto é a aquisição de um veículo 0km para 
transporte de passageiros, 07 lugares, motor 1.8, ar condicionado, direção 
hidráulica, rodas aro 14, pneus 175/70, 04 portas, parabrisa degradê, cin-
tos de segurança dianteiros de três pontos, vidros elétricos dianteiros com 
one - touch e pára-choques na cor do veículo . abertura dia 27/12/2011, às 
08:30 horas. Maiores informações e edital pelo telefone 31- 37161392 e 
pelo e-mail licitacao@cachoeiradaprata .mg .gov .br  . José Tarcísio Pereira 
da Rocha - Pregoeiro Oficial do Município.

3 cm -12 244303 - 1
A Prefeitura Municipal de caetanópolis/MG, torna público que fará 
realizar Proc . licitatório nº 062/2011, Tomada de Preços nº 004/2011 . 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma da 
Praça Pública antonino Pinto Mascarenhas, localizada no Centro de Caeta-
nópolis, conforme projeto básico, planilha orçamentária, memorial descri-
tivo e cronograma físico financeiro. Cadastramento: até 23/12/11.Entrega 
de Envelopes: até 28/12/11 às 07:30hs. Abertura: 28/12/11, às 08:00hs, 
na sala de licitações, sito na Pça antonino Pinto Mascarenhas,201, cen-
tro . Maiores informações: Tel: (31) 3714-7399 e-mail:licitacoes@caeta-
nopolis .mg .gov .br, edital disponível em:www .caetanopolis .mg .gov .brPre-
sidente da CPl .

3 cm -12 244251 - 1

Prefeitura Municipal de camanducaia-MG
aviso de republicação : Prc . 229/11, Mod: Pregão Presencial – nº 0/11: 
Tipo: Menor preço global – Objeto: Contratação de Bandas Musicais para 
as Festividades de Final de ano na sede do Município, Distritos de Monte 
Verde e são Mateus . abertura; dia 23/12/2011 ás 09:00 horas . Informa-
ções e retirada da integra do Edital na Prefeitura de Camanducaia-MG, 
horário comercial setor de licitações – 35 3433-1323 .

2 cm -12 244435 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPo do MEIo- Homologação, 
adjudicação e extrato de contrato ref. CONVITE nº00044/2011 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada na locação de estruturas e reali-
zação de eventos no periodo do dia 27 de dezembro de 2011 a 01 de 
janeiro de 2012 para realização das festividades de aniversario da cidade 
e reveillon 2011/2012 . - Partes: Prefeitura x luCIENE barbosa 
REZENDE CAMBRAIA - ME R$ 28.255,00 - vigência: 10/01/2012 - 
nº 00092/2011 ass: 06 de dezembro de 2011 - VIlsoN roDrIGuEs 
PErEIra - Prefeito .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPo do MEIo- Homologação, 
adjudicação e extrato de contrato ref. CONVITE nº00045/2011 - Objeto: 
Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Com Emprego De 
Mão De obra, Materiais E Equipamentos Para Construção De 01 Cozi-
nha, 01 Depósito, 01 refeitório E reforma No Depósito De alimentos Na 
Escola Municipal De “São Tarcisio” No Município De Campo Do Meio 
Conforme Planilhas, Projetos. - Partes: Prefeitura x COSTA & FERNAN-
DES CONSTRUSUL LTDA - ME R$107.512,58 - vigência: 60 DIAS 
- nº 00093/2011 ass: 09 de dezembro de 2011 - VIlsoN roDrIGuEs 
PErEIra - Prefeito .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPo do MEIo- Homologação, 
adjudicação e extrato de contrato ref. Tomada de preço nº00043/2011 - 
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
com fornecimento de mão de obra e materiais para construção de 2 .500 
Metros quadrados de muro de contenção na avenida deputado rENaTo 
aZErEDo No MuNIÍPIo DE CaMPo Do MEIo/MG - Partes: Pre-
feitura x MELO MACHADO CONSTRUTORA LTDA R$1.324.928,80 
- vigência: 120 DIas - nº 00094/2011 ass: 12 de dezembro de 2011 - VIl-
soN roDrIGuEs PErEIra - Prefeito .

7 cm -12 244177 - 1
o Município de campos Altos-MG, torna público a quem interessar 
possa que está aberta licitação modalidade Pregão Presencial n .º 065/2011, 
Processo n .º 099/2011, destinado a rEGIsTro DE PrEço Para aQuI-
sIçÃo DE PEças auToMoTIVas orIGINaIs DE FÁbrICa E ou 
GENuINas, Para ToDa a lINHa lEVE E PEsaDa Da FroTa Do 
MuNICIPIo DE CaMPos alTos - MG, com abertura prevista para 
o dia 03/01/2012 08:30:00 horas. O Edital encontra-se a disposição no 
setor de licitação desta Prefeitura ou pelo e-mail: licitacao@camposal-
tos .mg .gov .br – Campos altos - MG, 12/12/2011 - ClÁuDIo DoNI-
ZETE FrEIrE - PrEFEITo MuNICIPal .

3 cm -12 244247 - 1


