
Minas Gerais - caderno 3 Publicações de terceiros quinta-feira, 07 de Julho de 2011 – 15 
-Contratos decorrentes do Processo 83/11 - Pregão Presencial 
38/11 que tem como objeto o fornecimento de materiais, produ-
tos e equipamentos medico-hospitalares, com vigência de 14/06/11 
a 14/06/12: 155/2011: Maria Augusta Silva Canedo-ME . Valor: 
R$157 .800,00; 156/2011: Nacional Comercial Hospitalar Ltda . 
Valor: R$168 .340,00; 157/2011: PMH-Produtos Médicos Hospi-
talares Ltda . Valor: 3 .418,00; 158/2011: distribuidora Paranhos 
Artigos para Laboratórios Ltda . Valor: 98 .580,00; 159/2011: Lumar 
Comercio de Produtos farmacêuticos Ltda . Valor: 134 .837,96; 
160/2011: Hipermed Comercio de Materiais Médicos Hospitalares 
Ltda . Valor: 109 .838,90; 161/2011: Unilab Comercial de Produtos 
farmacêuticos Ltda . Valor: 9 .900,00 .
-162/2011: Maria Edna flores-ME . fornecimento de refeição tipo 
self service para agentes do NASf que atendem no Município de 
Lagamar . Processo 91/11 – dispensa 24/11 . Valor: R$4 .004,00 . 
01/07/11 a 31/12/11 .
-163/2011: Jouberth Alexandre Medeiros . Contratação de consultor 
jurídico para prestação de serviços especializados junto ao CREAS 
do Município . Processo 89/11 – Convite 17/11 . Valor: R$1 .900,00/
mês . 01/07/11 a 31/12/11 .
-164/2011: Joaquim Silveira dos Santos . Locação de imóvel resi-
dencial para atender a uma família de baixa renda em situação de 
risco no distrito de Claro de Minas . Processo 97/11 – dispensa 
25/11 . Valor: R$150,00/mês . 01/07/11 a 30/06/12 . Vazante-MG, 
05/07/11 . orlando Caixeta fialho - Prefeito Municipal .

9 cm -06 195901 - 1
município de Vazante/mG-Aviso de Licitação: Pregão Presencial 
nº . 46/2011, critério de julgamento: menor preço por Lote . objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
impressos graficos, folders, panfletos, e carimbos, faixas e banner. 
Protocolo dos Envelopes: até as 13h45min do dia 21/07/11 . Creden-
ciamento, Abertura e disputa de lances: dia 21/07/11, às 14 horas, 
na sala de reuniões da CPL . o Edital poderá ser adquirido na Prefei-
tura Municipal mediante o pagamento de R$10,00, correspondente 
ao custo das cópias reprográficas ou solicitado pelo e-mail: pmvlici-
tacao@netsite .com .br, sem ônus . Vazante, 06/07/11 – Renata Cris-
tina Caixeta - Pregoeira .

3 cm -06 196050 - 1
A Prefeitura municipal de Vieiras/mG,ToRNA PÚBLICo 
oCANCELAMENTode procedimento licitatório modalidadePre-
gão Presencial nº . 018/2011, que seria realizado no dia 08/07/2011, 
às 09hs, objetivando a aquisição de material odontológico devida-
mente especificado no Anexo II, para atendimento a programa do 
Município e Saúde bucal, em razão de menção de MARCA nos pro-
dutos . Maiores informações poderão ser obtidos pelos interessados 
na sede da Prefeitura Municipal, situado na Rua dr . olavo Tostes, 
nº . 56, bairro Centro, em Vieiras/MG ou através do telefone (32) 
3755-1000, no horário das 09hs às 16hs . Vieiras/MG, 05 de Julho 
de 2011 . Comissão Permanente de Licitação .

3 cm -06 196198 - 1
Aviso de Licitação-Pregão Nº 054/2011-Registro de Preço Nº 
023/2011-Processo Licitatório Nº 085/2011-A Administração 
Munici pal de Visconde do Rio Branco, através de sua Pregoeira, 
torna públi co que fará licitação na modalidade de Pregão, visando 
a composição do quadro Geral de Registro de Preços, para aqui-
sição de materiais para obras civis (hidro-sanitário, elétrico e 
outros),conforme solicita ção das diversas Secretarias Municipais 
Requisitantes.(Ver maiores especificações no Edital)-Entrega de 
propostas,documentações e cre denciais até o 26/07/2011 às 09 h, 
quando será dado início aos traba lhos . Cópia do Edital já se encon-
tra disponível para os interessados, à Praça 28 de Setembro, Centro . 
Informações pelo Tel:(32)3559-1911 . (Ass .) Cleidiane Sartori Amo-
rim - Pregoeira Oficial.
Aviso de Licitação-Pregão Nº 059/2011-Processo Licitatório Nº 
094/2011-Registro de Preço Nº 024/2011-A Administração Muni-
cipal de Visconde do Rio Branco,através de sua Pregoeira,torna 
público que fará licitação na modalidade de Pregão,para composi-
ção do quadro Geral de Registro de Preços visando à aquisição de 
Medicamentos, para o abastecimento do Centro e Postos de Saúde 
do Município.(Ver maiores especificações no Edital)-Entrega de 
propostas, documenta ções e credenciais até o 25/07/2011 às 09 h, 
quando será dado início aos trabalhos .Cópia do Edital já se encontra 
disponível para os interessados, à Praça 28 de Setembro, Centro . 
Informações pelo Tel: (32)3559-1911 .(Ass .) Cleidiane Sartori Amo-
rim - Pregoeira Oficial.

5 cm -06 195892 - 1
EXTRATo dE EdITAL - Prefeitura municipal de São Gonçalo 
do Pará – Pregão nº 024/2011 – processo licitatório nº 036/2011 
–objeto: Aquisição de material de consumo e permanente para os 
serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e defesa 
Civil – Republicação de edital por motivo de exclusão do ítem filtro 
de água - abertura: 22 de julho de 2011 às 09:00 horas . Informa-
ções no sitio www .saogoncalodopara .mg .gov .br  . São Gonçalo do 
Pará, 07 de julho de 2011 . Ângelo José Roncalli de freitas – Pre-
feito Municipal .

2 cm -06 196049 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE SANTA RITA DE mINAS
EXTRATo do CoNTRATo Nº 016/2011
Processo Licitatório nº 019/2011 – CoNVTE – 006/2011 – objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de oBRA dE 
CoNSTRUÇÃo dA UNIdAdE dA REdE fARMÁCIA dE 
MINAS, conforme Contrato de Gestão nº 471 – Secretaria de Estado 
da Saúde – SUS/MG – Contratada: demore Limpeza e Transporte 
Ltda,inscrita no CNPJ/Mf sob o nº 10 .740 .643/0001-25, no valor de 
R$ 80 .434 .59 (oitenta Mil, quatrocentos e Trinta e quatro Reais e 
Cinquenta e Nove Centavos) – Prazo: 04 (quatro) meses – dotação: 
02 .05 .1030100011 .273000 .4 .4 .90 .51 .02 .0000-381 – data da assi-
natura: 15/04/2011 – Prefeito Municipal de Santa Rita de Minas – 
Hélio donato dornelas  .

3 cm -06 196193 - 1

Prefeitura municipal de Verdelândia/mG,Proc . Licitatório 
031/2011, Pregão Presencial 018/2011, - objeto - Aquisição de 
“Consultório odontológico Completo para Unidade fixa (Consul-
tório), Consultório odontológico Completo para Unidade Móvel 
(Ônibus) e equipamentos” para manutenção dos serviços básicos da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Verdelândia-MG, 
conforme especificações constantes do edital - Credenciamento 
20/07/2011 09:00 Horas- Pregoeiro: Teófilo Gomes Caires, tel. Pre-
feitura de Verdelândia(38) 3625-8113 .

Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, Proc . Licitatório 
036/2011, Pregão Presencial 020/2011 - objeto - Aquisição de Equi-
pamento e móveis diversos para atender a diversas secretarias do 
Município, conforme especificações constantes do edital - Creden-
ciamento 20/07/2011, 13:00 Horas- Pregoeiro: Teófilo Gomes Cai-
res, tel . Prefeitura de Verdelândia(38) 3625-8113 .

Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, Proc . Licitatório 
037/2011, Pregão Presencial 021/2011 - objeto - Contratação de 
Empresa especializada para locação e montagem de estruturas 
diversas e equipamentos p/ shows musicais para atender 7ª festa 
de Julho e 3ª feira da Agricultura familiar no Município, conforme 
especificações constantes do edital - Credenciamento 20/07/2011, 
16:00 Horas- Pregoeiro: Teófilo Gomes Caires, tel. Prefeitura de 
Verdelândia(38) 3625-8113 .

Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, Proc . Licitatório 
041/2011, Pregão Presencial 022/2011 - objeto - Aquisição de 
material esportivo de acordo com o TERMo dE CoNVÊNIo/ME/
VERdELÂNdIA/MG/Nº 741721/2010 para atender a Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Turismo do Município de Verdelân-
dia-MG, conforme especificações constantes do edital - Credencia-
mento 25/07/2011, 09:30 Horas- Pregoeiro: Teófilo Gomes Caires, 
tel . Prefeitura de Verdelândia(38) 3625-8113 .

7 cm -06 196078 - 1
Prefeitura municipal de São Tomás de Aquino/mG .Processo de 
Licitação, modalidade Pregão n .º 029/2011, Tipo Menor Preço Valor 
Por Item objeto: o objeto da presente licitação é a Aquisição de 
microônibus escolar, com utilização de recursos do salário educação 
- qESE e recursos próprios do Município de São Tomas de Aquino . 
A abertura será dia 20 de Julho de 2011, às 14:00 horas . o edi-
tal completo e as demais informações relativas a presente licitação 
encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, 
departamento de Compras e Licitações, na Rua Alves de figuei-
redo, n .º 393, Centro, nesta cidade, fone (0xx35) 3535-1228, diaria-
mente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão 
ser lidos, examinados e adquiridos . São Tomás de Aquino/MG, 06 
de Julho de 2011 . Mateus Martins do Carmo - Pregoeiro .

3 cm -06 196201 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE FAmA-mG

Extrato de Ata de Registro de Preços e contrato de Prestação de 
serviço, ref . a Licitação modalidade Pregão 011/2011 . Contratante: 
Município de fama . Contratado: Smiles Consultoria e Assessoria 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 13 .637 .383/0001-55 objeto: Contratação 
de empresa especializada em consultoria publica na área adminis-
trativa . Valor do Contrato R$ 72 .000,00 . fama (MG), Jean Carlo 
Roupa Prado, Prefeito Municipal .
1º Termo Aditivo ao Contrato, ref . a Licitação modalidade Tomada 
de Preços 001/2010 . Contratante: Município de fama . Contratado: 
Itacon – Pedra Construções Ltda, CNPJ/Mf nº 00 .374 .758/0001-90 
objetivo: Prorroga o presente contrato em 120 dias com inicio em 
07 de janeiro de 2011 e término em 06 de Maio de 2011 . Jean Carlo 
Roupa Prado, Prefeito Municipal .
2º Termo Aditivo ao Contrato, ref . a Licitação modalidade Tomada 
de Preços 001/2010 . Contratante: Município de fama . Contratado: 
Itacon – Pedra Construções Ltda, CNPJ/Mf nº 00 .374 .758/0001-90 
objetivo: Aditiva R$ 23 .342,00 (Vinte e Três Mil, Trezentos e qua-
renta e dois Reais) sobre o valor inicialmente contratado, constante 
da Cláusula Quarta do Contrato primitivo conforme justificativa 
anexa ao processo e Prorroga o presente contrato pelo período de 60 
dias com inicio em 07 de maio de 2011 e término em 05 de julho de 
2011 . Jean Carlo Roupa Prado, Prefeito Municipal .
1º Termo Aditivo ao Contrato, ref . a Licitação modalidade Tomada 
de Preços 001/2010 . Contratante: Município de fama . Contratado: 
Everton dos Santos – ME CNPJ/Mf nº 11 .813 .762/0001-23 obje-
tivo: aditiva em R$ 87 .898,44 correspondente a 22,966% do con-
trato primitivo e Prorroga o presente contrato em 08 (oito) meses 
com inicio em 20 de junho de 2011 e término em 20 de fevereiro de 
2012 . Jean Carlo Roupa Prado, Prefeito Municipal .

7 cm -05 195614 - 1
Secretaria municipal de Governo

Departamento de Compras e Licitação
“Divisão de Licitação”

AVISo dE ToMAdA dE PREÇo Nº 00005/2011
PREfEITURA MUNICIPAL dE TRÊS CoRAÇõES-MG . – AVISA 
– Torna pública a abertura de procedimento licitatório na ToMAdA 
dE PREÇo Nº 00005/2011 cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para construção de escola de 
educação infantil - Programa Proinfância - Projeto Padrão fNdE/
MEC, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen-
tos - CoNVÊNIo Nº 830090/2007 - Entrega envelopes:01/08/2011 
às 14:00 horas . Abertura envelopes: 01/08/2011 às 14:00 horas . os 
editais estarão disponíveis na divisão de Licitação da Prefeitura de 
Três Corações, ao custo de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, a 
serem recolhidos ao cofre público através de guia de arrecadação 
que será fornecida pela divisão de Arrecadação, das 09 às 17 horas, 
até o último dia útil que anteceder a data do certame . ficam isentos 
do custo da cópia repográfica os licitantes que solicitarem o edi-
tal através do requerimento do site e pelo e-mail:licitacao@tresco-
racoes .mg .gov .br TRÊS CoRAÇõES, 06 de julho de 2011 . Sálua 
Neder Borges - Chefe divisão de Licitação .

5 cm -06 196164 - 1
Prefeitura municipal de Lassance/mG- torna público que no dia 
18 de Julho de 2011, às 09:00 horas, estará realizando Processo Lici-
tatório Nº 099/2011, Modalidade Pregão Presencial 074/2011, do 
Tipo “Menor Preço Por Item”, tendo como objeto contratação de 
empresa para execução de serviços de retifica de motor com substi-
tuição de peças danificadas, conforme especificação do Anexo I do 
Edital . o Edital na íntegra está disponível na Prefeitura Municipal 
de Lassance/MG, Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 726 – centro 
(38) 3759 1267 – licitalassancemg@hotmail .com - CPL

2 cm -06 195949 - 1
Aviso de Suspensão – Prefeitura do Município de Contagem SMS/
fMS .Torna Publica a Suspensão do Pregão presencial 137/2011 
para a revisão do edital cujo objeto é a: CoNTRATAÇÃo dE 
EMPRESA ESPECIALIZAdA EM foRNECIMENTo E INS-
TALAÇÃo dE BRISES, dESTINAdAS A ATENdER USf dE 
CAMPo ALTo E Ao HoSPITAL MUNICIPAL dE CoNTAGEM, 
foRNECIMENTo ÚNICo . os interessados poderão obter mais 
informações, na Av: david Sarnoff, 3113, Bairro Cidade Industrial, 
Contagem, ou pelo e-mail licitafamuc@gmail .com  .

2 cm -06 195914 - 1
CÂMARA MUNICIPAL dE VAZANTE – Revoga o Processo Admi-
nistrativo nº 011/2011 – Tomada de Preços nº 002/2011 em razão de 
interesse público – V . Belchior Alves de Araújo – Presidente .

1 cm -06 195912 - 1
município de Presidente bernardes/mG .Processo Licitatório nº . 
043/2011 . Tomada de Preços nº . 006/2011 . objeto: Construção da 
2ª etapa do Parque de Exposição Kaquim quintão, conforme con-
trato de repasse firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, representada pela Caixa Econômica federal . 
data: 26/07/2011 às 09:00 . Local: Rua São José, 21 Centro . Edital e 
informações: (32)3538-1136 ou pelo email licitapbmg@gmail .com 
 . Presidente Bernardes/MG, 06/07/2011 . Izaltino Vital de Souza – 
Prefeito Municipal .

2 cm -06 195994 - 1

muNICÍPIO DE CATAS ALTAS DA NORuEGA/mG– PUBLI-
CAÇÃo dE RATIfICAÇÃo – PRoCESSo dE LICITAÇÃo Nº 
027/2011 – dISPENSA Nº 003/2011 . o Município de Catas Altas 
da Noruega, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no inciso 
II, do artigo 24, combinado com o inciso III, do artigo 26, ambos 
da Lei federal nº 8 .666/93, com suas alterações posteriores, RATI-
fICA a dISPENSA dE LICITAÇÃo, cujo objeto é contratação da 
empresa RoCHA CARPINTARIA E MARCENARIA LTdA, para 
recolocação da parede externa da parte dos fundos do imóvel onde 
fica sediado o Museu e Arquivo Histórico de Catas Altas da Noruega 
Memorial “Pe . Luiz Gonzaga Pinheiro”, bem como a substituição 
da viga de sustentação, conforme laudo técnico . VALoR dA CoN-
TRATAÇÃo: R$ 7 .800,00 (sete mil e oitocentos reais) . MUNICÍ-
PIo dE CATAS ALTAS dA NoREUGA, 06 dE JULHo dE 2011

3 cm -06 196056 - 1

O município de barroso,torna público a reabertura do Processo nº 
059/11 Pregão Presencial nº 31/11, referente a Aquisição de mate-
rial odontológicos, abertura será realizada em 20/07/2011 ás 09:00 
horas,á Praça Sant`Ana, 120–Centro .Informações .Tel::32-3359-
3013/fax(32)3359-3014, e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .br

o Município de Barroso, torna público a reabertura Processo nº 
060/11 Pregão Presencial nº 32/11, referente a Aquisição de vestuá-
rios e protetor solar, abertura será realizada em 19/07/2011 ás 09:00 
horas,á Praça Sant`Ana, 120–Centro .Informações .Tel::32-3359-
3013/fax(32)3359-3014, e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .br

o Município de Barroso, torna público a reabertura Processo nº 
061/11 Pregão Presencial nº 33/11, referente a Aquisição de Exa-
mes de alta complexidade, abertura será realizada em 19/07/2011 
ás 13:00 horas,á Praça Sant`Ana, 120–Centro .Informações .Tel::32-
3359-3013/fax(32)3359-3014, e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .
br

o Município de Barroso, torna público Processo nº 068/11 Pregão 
Presencial nº 38/11, referente a Aquisição de Cestas Basicas, aber-
tura será realizada em 21/07/2011 ás 15:00 horas,á Praça Sant`Ana, 
120–Centro .Informações .Tel::32-3359-3013/fax(32)3359-3014, 
e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .br

o Município de Barroso, torna público Processo nº 067/11 Pregão 
Presencial nº 37/11, referente a Contratação de Empresa para fazer 
Seguro de veiculos, abertura será realizada em 21/07/2011 ás 13:00 
horas,á Praça Sant`Ana, 120–Centro .Informações .Tel::32-3359-
3013/fax(32)3359-3014, e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .br

o Município de Barroso, torna público Processo nº 065/11 Pregão 
Presencial nº 36/11, referente a Aquisição Painel Programável, aber-
tura será realizada em 19/07/2011 ás 11:00 horas,á Praça Sant`Ana, 
120–Centro .Informações .Tel::32-3359-3013/fax(32)3359-3014, 
e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .br

o Município de Barroso, torna público Processo nº 071/11 Pregão 
Presencial nº 41/11, referente a Aquisição de Kit Escolar , abertura 
será realizada em 22/07/2011 ás 13:00 horas,á Praça Sant`Ana, 120–
Centro .Informações .Tel::32-3359-3013/fax(32)3359-3014,
e-mail:licitacao@barroso .mg .gov .br

9 cm -06 196064 - 1
Extrato de Contrato . Pref . de mirabela x Central de Eventos 
brasil Ltda  . P . Licit . 038/11 – TP . 006/11 – Contrato 084/11 . obj .: 
Contratação de empresa, p/ exec . de revitalização c/ alargamento 
das pistas c/ pavim . asfál ., reconstrução das calçadas em blocos de 
concreto intertravado e calçada portuguesa, reconstrução do can-
teiro central em alvenaria de tijolo laminado, da Av . Waldemar Rab . 
da Silva – Conf . Contrato de Rep . 0309810-30/2 .009 M . Cidades/
Caixa . Valor: R$171 .026,19 . Assin .: 1º/07/11 .

2 cm -06 196176 - 1
PREF . m . DE mIRAbELA-mG: PRoC . LIC . 043/11 – PRE-
GÃo 029/11 – oBJ: Aquisição de mobiliário e equi . padronizados 
p/ equipar a escola do PRoINfÂNCIA, conf . conv . nº 702228/2010 
- fNdE . Cred . e entrega dos env: 20/07/11 até 8:30 hs e abert .: 
20/07/11 às 8:45 hs . Maiores infor . de 8:00 às 17:00 hs ou pelo tel . 
(38) 3239-1288 ou 1330 – Marco Antonio G . Cardoso Pregoeiro

2 cm -06 196178 - 1

A Prefeitura municipal de Santo Antônio do Itambé, por seu 
Prefeito Municipal, HOMOLOGA o resultado final do Processo 
Seletivo Público nº 01/2011, divulgado em 01/07/2011 e realizado 
pela empresa SEAP Consultoria e Concursos Públicos, através do 
decreto 018/2011, de 05 de julho de 2011 . José Augusto da Silva 
Neto - Prefeito Municipal .

2 cm -06 196212 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE mACHADO/mG - AVISo dE 
LICITAÇÃo - ToMAdA dE PREÇo - TÉCNICA E PREÇo Nº . 
05/2011 - PRoCESSo Nº . 0170/2011 . do oBJETo: contratação de 
agência de publicidade e propaganda para serviços de planejamento, 
criação, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento das 
campanhas e peças publicitárias institucionais, de publicidade legal 
e identidade visual da Prefeitura Municipal de Machado . ABER-
TURA dAS PRoPoSTAS: 11 de agosto de 2011 às 09:00 horas . 
Tendo em vista as alterações realizadas no edital do processo de lici-
tação pública supra citado implicarem na formulação de proposta, 
e em obediência ao § 4º do art. 21 da Lei Federal 8.666/93 fica 
designada a data supra para sessão de abertura de envelopes do cer-
tame . os interessados em participar desta Tomada de Preço poderão 
adquirir o edital na diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Machado/MG das 12:00 às 17:00 horas . Ana Paula 
Maciel Campos - diretora de Compras e Licitações . Paulo Newton 
da Silva - Secretário Municipal de Administração .

4 cm -06 196010 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE CASA GRANDE/mG - AVISo 
dE LICITAÇÃo - CoNCoRRÊNCIA PARA REGISTRo dE PRE-
ÇoS Nº . 03/2011 - A Prefeitura de Casa Grande/MG torna público 
que fará realizar processo licitatório na modalidade CoNCoRRÊN-
CIA, tipo MENoR PREÇo, objetivando promover REGISTRo dE 
PREÇoS para aquisição de materiais de construção . os envelopes 
de doCUMENTAÇÃo e PRoPoSTA deverão ser entregues até às 
09:00hs do dia 08/08/2011, na Av . Prof . Alberto Libânio Rodrigues, 
22 - Centro, na cidade de Casa Grande/MG . Cópia do edital e maio-
res informações pelo telefax (31) 3723-1220 . Casa Grande, 05 de 
julho de 2011 . Antônio Élio da Costa - Prefeito Municipal .

3 cm -06 196014 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - EXTRATo dE AdJUdICAÇÃo/HoMoLo-
GAÇÃo - PRoCESSo dE LICITAÇÃo nº . 000031/2011 - ModA-
LIdAdE: Pregão Presencial 000020/2011 - CoNTRATANTE: 
Município de Manga/MG - CoNTRATAdA/VALoR: RAy-
MUNdo MAURÍCIo RAMoS-ME no valor de R$ 154 .453,17; 
GILSoN SENA ALENCAR-ME, no valor de R$ 10 .890,83 . 
oBJETo dA LICITAÇÃo: aquisição de materiais de construção, 
elétrico, hidráulico e outros .

PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - EXTRATo dA ATA dE REGISTRo dE PRE-
ÇoS - PRoCESSo dE LICITAÇÃo nº . 000031/2011 - ModA-
LIdAdE: Pregão Presencial 000020/2011 - CoNTRATANTE: 
Município de Manga/MG . oBJETo dA LICITAÇÃo: aquisição 
de materiais de construção, elétrico, hidráulico e outros . CoNTRA-
TAdA/VALoR: RAyMUNdo MAURÍCIo RAMoS-ME no valor 
de R$ 154 .453,17; GILSoN SENA ALENCAR-ME, no valor de R$ 
10 .890,83 . VIGÊNCIA: 12 (doze) meses .

PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - PUBLICAÇÃo dE EdITAL - AVISo dE 
LICITAÇÃo - PRoCESSo N° . 000032/2011 - Pregão Presencial 
- Sistema Registro de Preços n° . 000021/2011 . o Município de 
Manga/MG torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará, no dia 19/07/2011 - às 10:00:00, em sua sede à Praça Pre-
sidente Costa e Silva, 1477 - Manga/MG, licitação na modalidade 
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de óleo 
lubrificantes, filtros e outros, conforme especificações constante do 
edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao Setor 

de Licitação, no referido endereço, no horário de 08:00 às 12:00 
horas, nos dias úteis . Manga/MG, 05 de julho de 2011 . Edilson Silva 
Dutra - Pregoeiro Oficial.

PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - PUBLICAÇÃo dE EdITAL - AVISo dE 
LICITAÇÃo - PRoCESSo N° . 000033/2011 - Pregão Presencial 
- Sistema Registro de Preços n° . 000022/2011 . o Município de 
Manga/MG torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará, no dia 20/07/2011 - às 08:30:00, em sua sede à Praça Pre-
sidente Costa e Silva, 1477 - Manga/MG, licitação na modalidade 
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de pneus, 
câmaras de ar e protetores, conforme especificações constante do 
edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao Setor 
de Licitação, no referido endereço, no horário de 08:00 às 12:00 
horas, nos dias úteis . Manga/MG, 05 de julho de 2011 . Edilson Silva 
Dutra - Pregoeiro Oficial.

PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - PUBLICAÇÃo dE EdITAL - AVISo dE 
LICITAÇÃo - PRoCESSo N° . 000034/2011 - Pregão Presencial 
- Sistema Registro de Preços n° . 000023/2011 . o Município de 
Manga/MG torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará, no dia 20/07/2011 às 14:00:00, em sua sede à Praça Presi-
dente Costa e Silva, 1477 - Manga/MG, licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Materiais Esportivos, 
conforme especificações constantes do edital e seus anexos, cuja 
cópia poderá ser adquirida junto ao setor de Licitação, no referido 
endereço, no horário de 08:00 às 12:00 horas, nos dias úteis . Manga/
MG, 05 de julho de 2011. Edilson Silva Dutra - Pregoeiro Oficial.

12 cm -06 196017 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE CANDEIAS/mG - Extratos 
de Contratos - objeto: Aquisição de computadores, dVd, gela-
deiras e móveis de escritório . Portaria n .º 2 .198/2009 - Ministé-
rio da Saúde . Contratante: Município de Candeias/MG - CNPJ 
17 .888 .090/0001-00 . Contratadas: LoUISIANE dE CARVA-
LHo SILVA EPP - CNPJ 07 .748 .804/0001-12 - Contrato 85/2011 
- Valor R$ 5 .500,00; LÍVIA CRISTINA doS SANToS REIS EPP 
- CNPJ 86 .674 .900/0001-30 -Contrato 86/2011 - Valor R$ 7 .780,00; 
ARENNA INfoRMÁTICA LTdA . - CNPJ 07 .528 .036/0001-91 
- Contrato 87/2011 - Valor R$ 10 .200,00; CoMERCIAL fARAH 
LTdA . - CNPJ 10 .266 .760/0001-07 - Contrato 88/2011 - Valor 
R$ 1 .400,00; PEdRo CESAR BoRGES RAMoS LTdA . - CNPJ 
10 .462 .229/0001-00 - Contrato 89/2011 - Valor R$ 4 .530,90 
e GEoRdANE JoSÉ MENdoNÇA E CIA . LTdA . - CNPJ 
07 .774 .874/0001-45 - Contrato 90/2011 - Valor R$ 3 .528,00 . Todos 
com vigência até 31/12/2011 . Assinados em 06/07/2011 . Candeias, 
06/07/2011 . José Martins de Almeida - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE CANDEIAS/mG  . Extrato 
de Contrato - objeto: Aquisição de veículo de passeio, zero km, 
branco, 4 portas . Portaria n .º 2 .198/2009 - Ministério da Saúde . Con-
tratante: Município de Candeias/MG - CNPJ 17 .888 .090/0001-00 . 
Contratada: GENERAL MoToRS do BRASIL LTdA . - CNPJ 
59 .275 .792/0096-10 - Contrato 84/2011 - Valor R$ 25 .500,00 . 
Assinado em 04/07/2011 . Candeias, 06/07/2011 . José Martins de 
Almeida - Prefeito Municipal .

5 cm -06 196112 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA/mG 
- PRoCESSo LICITATÓRIo 035/2011 - ToMAdA dE PREÇo 
Nº . 05/2011 . o MUNICÍPIo dE SÃo JoSÉ dA LAPA, CNPJ Nº . 
42 .774 .281/0001-80 torna público que foram abertos envelopes 
de proposta comercial referentes a este processo e declarada ven-
cedora do certame a empresa Segurança Construções Ltda . Sara 
Santos Pereira de Almeida - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação .

2 cm -06 196146 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE uRuCÂNIA/mG - A Prefei-
tura Municipal de Urucânia torna pública a licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº . 01/2011 com vistas à reforma da Escola M . 
Geralda Salgado . A abertura será no dia 09 de agosto de 2011, às 
09:00hs e a visita técnica no dia 03/08/2011 às 14:00hs . o Edital e 
maiores informações estão disponíveis à Praça Leopoldino Januário 
Pereira, nº . 314 - Centro e no site www .urucania .mg .gov .br . Urucâ-
nia, 08/07/11 . Sérgio fernando Mayrink - Presidente da CPL .

2 cm -06 196150 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE ITAPECERICA/mG - Aviso 
de Cancelamento de Licitação - Processo nº . 083/2011 - Pregão 
Presencial nº . 032/2011 - objeto: Contratação de pessoa física ou 
jurídica para prestação de serviços de transporte de alunos da Rede 
Pública de ensino Municipal, Estadual da Zona Rural, Zona Urbana 
e distritos, bem como de alunos da APAE do Município de Itape-
cerica/MG. Por motivos administrativos, fica cancelado o processo 
acima identificado. Dúvidas podem ser sanadas pelo tel.: (37) 3341-
8517 . Itapecerica, 06 de julho de 2011 . Marcus Aurelius Mesquita 
Barbosa - Pregoeiro Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE ITAPECERICA/mG - 
Aviso de Licitação - Processo nº . 087/2011 - Tomada de Preço nº . 
026/2011 - objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para 
fornecimento programado de pães franceses, fabricados no dia da 
entrega, para o café dos operários da Prefeitura Municipal, e para 
os alunos do Centro de Educação Municipal “Maria Percília”, con-
forme especificações constantes deste edital e anexos. Os envelopes 
de habilitação e proposta de preços deverão ser protocolados no Pro-
tocolo geral desta Prefeitura até às 13h00min do dia 21 de julho de 
2011, a sessão de análise de documentos e propostas será iniciada à 
13:30 do mesmo dia . o Edital está disponível na sala da diretoria de 
Licitações à Rua Vigário Antunes, 155 - Centro - Itapecerica/MG, 
no horário de 12h00min às 18h00min, e no site www .itapecerica .
mg .gov .br . Informações pelo tel .: (37) 3341-8517 . Itapecerica, 06 
de julho de 2011 . Marcus Aurelius Mesquita Barbosa - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações .

6 cm -06 196153 - 1

S . J . PONTE/mG - Proc . 034/2011 - Pregão Presencial 022/2011 
- Aquis . Instr . Musicais - Credenc . 20/07/2011 - 09:00 - dário f . 
Borges - Preg. Oficial.

S . J . PONTE/mG - Proc . 035/2011 - Pregão Presencial 023/2011 - 
Aquis . Equip . informática - Credenc . 20/07/2011 - 11:00 - dário f . 
Borges - Preg. Oficial.

2 cm -06 196154 - 1

PREFEITuRA muNICIPAL DE PRADOS/mG - Pregão Pre-
sencial n .º 023/2011 do tipo menor preço por lote para futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios para diversos departa-
mentos municipais . A abertura dos envelopes será no dia 20/07/2011 
às 08h30min . o edital em sua íntegra encontra-se a disposição no 
site www .amver .org .br ou na sede da Prefeitura junto ao Setor de 
Licitação - Contato: (032) 3353-6388 . Gustavo Gastão Corgosinho 
Cardoso - Prefeito Municipal .

2 cm -06 196238 - 1


