
Minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros quinTa-feira, 04 de abril de 2013 – 21 
 MuNIcÍPIo dE PRESIdENTE bERNARdES/MG .Proc . licita-
tório nº . 19/13 . Convite nº . 06/13 . resumo do Contrato Prest serviços 
realização de Concurso Público . Contratada: legitumu’s assessoria e 
serviços Eireli ME . Valor Total: r$ 36 .600,00 . Prazo: 180 dias . Pre-
sidente bernardes/MG, 26/03/13 . Izaltino Vital de souza – Prefeito 
Municipal .

2 cm -03 401778 - 1
A Prefeitura Municipal de Presidente Kubitschek/MG, torna 
público que fará realizar no dia 17 de abril de 2013 às 9:00 horas, Pre-
gão Presencial nº 023/2013, Tipo “Menor Preço” cujo objeto é a contra-
tação de profissional graduado em Engenharia Civil. Maiores informa-
ções e o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de 
Presidente Kubitschek, na rua agostinho de oliveira Malaquias nº 35, 
Centro, Tel .: (38) 3545-1122 - e-mail: licitacao@presidentekubitschek .
mg .gov .br . Idir antônio Queiroz – Pregoeiro Municipal .

2 cm -03 402119 - 1
aVIso DE lICITaçÃo: PrEFEITura MuNICIPal DE Pru-
DENTE DE MoraIs/MG . ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 029/2013 
- PrEGÃo PrEsENCIal Nº 06/2013 . obJETo: prestação de servi-
ços de conectividade IP com suporte, aplicações TCP/IP e acesso entre 
o Município de Prudente de Morais e a rede mundial de computado-
res - Internet, 24 horas por dia . abertura/envelopes: dia 15/04/2013, 
às 09 horas . local: sala de licitações - Prefeitura Munic . de Prudente 
de Morais: rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, Centro . Edital dis-
ponível em: www .prudentedemorais .mg .gov .br . Maiores informações: 
(31) 3711-1212 .

3 cm -03 402026 - 1
ErraTa DE lICITaçÃo: PruDENTE DE MoraIs/MG . Pro-
CEsso lICITaTÓrIo 030/2013 - TP 09 . onde se lê Tomada de Preço 
nº 09/2013, lê-se Tomada de Preço nº 08/2013 . obJETo: aquisição 
de gêneros alimentícios para o Cras . Entrega dos envelopes: dia 
24/04/2013, às 08:30 . local: sala de licitações - Município de Pru-
dente de Morais: rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, Centro . Edi-
tal disponível no site da Prefeitura: www .prudentedemorais .mg .gov .br . 
Maiores informações pelo telefone: (31) 3711-1212 .

2 cm -03 402029 - 1
aVIso DE lICITaçÃo: MuNICÍPIo DE PruDENTE DE MoraIs/
MG . ProCEsso lICITaTÓrIo 031/2013 - PrEGÃo PrEsENCIal 
07/2013 . obJETo: contratação de prestação de serviços com caminhão 
báscula truck para coleta de lixo doméstico . abertura/envelopes: dia 
17/04/2013, às 08h30min . local: sala de licitações - Prefeitura Munic . 
de Prudente de Morais: rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, Cen-
tro . Edital disponível em: www .prudentedemorais .mg .gov .br . Maiores 
informações: (31) 3711-1212 .

2 cm -03 402266 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIAcHINHo/MG– aNula-
çÃo DE lICITaçÃo – acolho o parecer da procuradoria Jurídica e 
anulo o Processo licitatório nº 048/2012- Modalidade de leilão nº001 
/2012 . Prefeitura Municipal de riachinho/MG 03 de abril de 2013 . (a) 
Valmir Gontijo Ferreira - Prefeito Municipal .

 PrEFEITura MuNICIPal DE rIaCHINHo/MGaVIso DE CHa-
MaDa PÚblICa Nº 001/2013 o Município de riachinho, Estado de 
Minas Gerais, através da secretaria Municipal de Educação vem reali-
zar Chamada Pública para a aquisição de leite i”natura da agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar em cumprimento ao estabelecido 
na lei Federal nº .11 .947/2009 e resolução FNDE/CD n .º .38/2009 . 
Data/local: dia 16/04/2013, às 8:30 horas, na sala de licitações desta 
Prefeitura . os interessados poderão obter o edital junto ao setor de 
licitações da Prefeitura Municipal . urucuia - MG, 03 de abril de 2013 . 
Juliano alves de Jesus Presidente da CPl .

a PrEFEITura MuNICIPal DE rIaCHINHo/MG - através de 
seu pregoeiro torna público para o conhecimento dos interessados, que 
no dia 16 de abril de 2013, às 14:00 horas, realizará Pregão Presen-
cial n° 020/2013, objeto- assessoria e Consultoria Contábil . a cópia 
do Edital poderá ser obtida pelos interessados, na sede da Prefeitura 
Municipal das 8:00 às 16:00 horas, maiores informações pelo telefone 
38-3678 1390 . Prefeitura Municipal de riachinho, 03 de abril de 2013 . 
(a) Juliano alves de Jesus - Pregoeiro

a PrEFEITura MuNICIPal DE rIaCHINHo/MG - através de seu 
pregoeiro torna público para o conhecimento dos interessados, que no 
dia 16 de abril de 2013, às 16:00 horas, realizará Pregão Presencial n° 
021/2013, objeto- serviços Mecânicos no sistema horas trabalhadas . a 
cópia do Edital poderá ser obtida pelos interessados, na sede da Prefei-
tura Municipal das 8:00 às 16:00 horas, maiores informações pelo tele-
fone 38-3678 1390 . Prefeitura Municipal de riachinho, 03 de abril de 
2013 . (a) Juliano alves de Jesus - Pregoeiro

a PrEFEITura MuNICIPal DE rIaCHINHo/MG - através de seu 
pregoeiro torna público para o conhecimento dos interessados, que no 
dia 17 de abril de 2013, às 16:00 horas, realizará Pregão Presencial n° 
022/2013, objeto- Fornecimento de Materiais de Construção . a cópia 
do Edital poderá ser obtida pelos interessados, na sede da Prefeitura 
Municipal das 8:00 às 16:00 horas, maiores informações pelo telefone 
38-3678 1390 . Prefeitura Municipal de riachinho, 03 de abril de 2013 . 
(a) Juliano alves de Jesus - Pregoeiro

a PrEFEITura MuNICIPal DE rIaCHINHo/MG - através de seu 
pregoeiro torna público para o conhecimento dos interessados, que no 
dia 18 de abril de 2013, às 8:30 horas, realizará Pregão Presencial n° 
023/2013, objeto- Fornecimento de Materiais de limpeza hospitalar . 
a cópia do Edital poderá ser obtida pelos interessados, na sede da Pre-
feitura Municipal das 8:00 às 16:00 horas, maiores informações pelo 
telefone 38-3678 1390 . Prefeitura Municipal de riachinho, 03 de abril 
de 2013 . (a) Juliano alves de Jesus - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de riachinho/MG- Extrato de Contrato nº 
156/2013- Pregão Presencial nº 010/2013- Contratada: Empreendimen-
tos Vaz ltda,inscrita no CNPJ sob o nº 10 .653 .179/0001-30,; Valor Glo-
bal r$ 1 .086 .250,00- Vigência 27/02/213, riachinho/MG 03 de abril de 
2013 (a) Valmir Gontijo Ferreira . Prefeito Municipal .

13 cm -03 402073 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo cAScA . EXTraTo Do 
CoNTraTo Nº . 062/2013 .PrEGÃo PrEsENCIal nº . 014/2013 . 
objeto: aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos, para veí-
culos pesados e leves da frota da Prefeitura Municipal de rIo CasCa-
MG,conforme anexos I e II do Edital do PrEGÃo PrEsENCIal .
CoNTraTaDo: brasIl MÁQuINas E VEÍCulos lTDa socie-
dade comercial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .97 .542 .691/0001-97 
com sede na rua antônio Peixoto Guimarães nº 634, bairro: Cai-
çaras, belo Horizonte, MG CEP: 30770-290, menor preço por lote, 
totalizando r$ 118 .000,00(cento e dezoito mil reais) . Vigência: 
02/04/2013 até 02/04/2014 . rio Casca, 02 de abril de 2013 . José 
Mário russo Maroca, Prefeito Municipal . PrEFEITura MuNICI-
Pal DE rIo CasCa . EXTraTo Do CoNTraTo Nº . 063/2013 .
PrEGÃo PrEsENCIal nº . 014/2013 . objeto: aquisição de peças 
e acessórios originais ou genuínos, para veículos pesados e leves da 
frota da Prefeitura Municipal de rIo CasCa-MG,conforme anexos I 
e II do Edital do PrEGÃo PrEsENCIal .CoNTraTaDo: Garra 
auTo PEças lTDa - ME sociedade comercial, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº . 12 .098 .686/0001-84 com sede na av . Dom Pedro II, nº 
2 .610, bairro: Caiçaras, belo Horizonte, MG, CEP: 30710-010, menor 
preço por lote, totalizando r$ 28 .000,00(vinte e oito mil reais) . Vigên-
cia: 02/04/2013 até 02/04/2014 . rio Casca, 02 de abril de 2013 . José 
Mário russo Maroca, Prefeito Municipal . PrEFEITura MuNICI-
Pal DE rIo CasCa . EXTraTo Do CoNTraTo Nº . 064/2013 .
PrEGÃo PrEsENCIal nº . 014/2013 . objeto: aquisição de peças 
e acessórios originais ou genuínos, para veículos pesados e leves da 
frota da Prefeitura Municipal de rIo CasCa-MG,conforme ane-
xos I e II do Edital do PrEGÃo PrEsENCIal .CoNTraTaDo: 
rETENGrol lTDa - EPP sociedade comercial, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº . 66 .484 .627/0001-73 com sede na rua Henrique Diniz nº 
675 loja 04, bairro: Nova Cachoeirinha, belo Horizonte, MG, CEP: 
31250-620, menor preço por lote, totalizando r$ 5 .000,00(cinco mil 
reais) . Vigência: 02/04/2013 até 02/04/2014 . rio Casca, 02 de abril de 
2013 . José Mário russo Maroca, Prefeito Municipal . PrEFEITura 
MuNICIPal DE rIo CasCa . EXTraTo Do CoNTraTo Nº . 
065/2013 .PrEGÃo PrEsENCIal nº . 014/2013 . objeto: aquisição 

de peças e acessórios originais ou genuínos, para veículos pesados e 
leves da frota da Prefeitura Municipal de rIo CasCa-MG,conforme 
anexos I e II do Edital do PrEGÃo PrEsENCIal .CoNTraTaDo: 
ToTal TraTorEs Do brasIl CoMÉrCIo E MaNuTEN-
çÃo lTDa - EPP sociedade comercial, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº . 07 .334 .464/0001-83 com sede na rua senhora de Fátima, nº 302, 
bairro: Jardim das oliveiras, Contagem, MG, CEP: 32371-180, menor 
preço por lote, totalizando r$ 15 .000,00(quinze mil reais) . Vigência: 
02/04/2013 até 02/04/2014 . rio Casca, 02 de abril de 2013 . José Mário 
russo Maroca, Prefeito Municipal . PrEFEITura MuNICIPal DE 
rIo CasCa . EXTraTo Do CoNTraTo Nº . 066/2013 .PrEGÃo 
PrEsENCIal nº . 014/2013 . objeto: aquisição de peças e acessórios 
originais ou genuínos, para veículos pesados e leves da frota da Pre-
feitura Municipal de rIo CasCa-MG,conforme anexos I e II do 
Edital do PrEGÃo PrEsENCIal .CoNTraTaDo: rETro-MI-
Nas CoMÉrCIo DE PEças lTDa sociedade comercial, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº . 10 .690 .124/0001-08 com sede na rua rosinha 
sigaud, nº 427, bairro: Caiçara, belo Horizonte, MG, CEP: 30770-560, 
menor preço por lote, totalizando r$ 126 .000,00(cento e vinte e seis 
mil reais) . Vigência: 02/04/2013 até 02/04/2014 . rio Casca, 02 de abril 
de 2013 . José Mário russo Maroca, Prefeito Municipal . PrEFEITura 
MuNICIPal DE rIo CasCa . EXTraTo Do CoNTraTo Nº . 
067/2013 .PrEGÃo PrEsENCIal nº . 015/2013 . objeto: CoNTra-
TaçÃo DE EMPrEsa Para PrEsTaçÃo DE sErVIços FuNE-
rÁrIos, para atendimento a pessoas carentes do município, em con-
formidade com as características e especificações constantes do Anexo 
I do Pregão Presencial nº 015/2013 e seus anexos .CoNTraTaDo: 
PlaNo soCIal FaMIlIar sÓ ENVIDa lTDa - ME sociedade 
comercial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº . 05 .124 .989/0001-69 com 
sede na rua Marino Cota Martins Teixeira nº 71, Centro, rio Casca, 
MG, CEP: 35370-000, menor preço por lote, totalizando r$ 19 .750,00 
(dezenove mil setecentos e cinquenta reais) . Vigência: 01/04/2013 até 
01/04/2014 . rio Casca, 01 de abril de 2013 . José Mário russo Maroca, 
Prefeito Municipal .

15 cm -03 402148 - 1
 aviso de licitação . Credenciamento Nº . 001/2013 . a Prefeitura Muni-
cipal de rio Doce/MG, CNPJ sob o Nº . 18 .316 .265/0001-69, através da 
CPl, faz tornar público que irá realizar licitação, modalidade creden-
ciamento, tendo por objeto a contratação de prestação de serviços médi-
cos especializados . Maiores informações e edital poderão ser forneci-
dos junto a CPl, na sede da Prefeitura Municipal de rio Doce, situada 
na rua antônio da Conceição saraiva, Nº . 19, rio Doce/MG, Telefone 
(031) 3883-5235/5242 . rio Doce, 03 de abril de 2013 .

2 cm -03 402267 - 1
o MuNIcÍPIo dE RIo do PRAdo-torna publico o Proc .031/2013, 
Pregão Presencial 010/2013, Menor preço objeto - contratação de 
empresa para fornecimento de combustível elubrificantes para manu-
tenção da frota da prefeitura municipal de rio do prado com abertura no 
dia 16/04/2013, 08h30min horas . será realizado na sede da Prefeitura 
Municipal localizado a rua severiano Fonseca, nº 43 centro . rio do 
Prado, 03 de abril de 2013 – lianele soares Ferraz – Pregoeiro

2 cm -03 401774 - 1
P .M . SAbARá– HoMoloGaçÃo – CoNCurso PÚblICo EDI-
Tal Nº 001/2012 . o PrEFEITo MuNICIPal DE sabarÁ – MG, 
no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado final do Concurso 
Público promovido pela PrEFEITura MuNICIPal DE sabarÁ e 
organizado pela empresa sEaP CoNsulTorIa & CoNCursos 
PÚblICos, através do Decreto nº 200/2013 de 02 de abril de 2013, 
nos termos do Edital nº 001/2012 publicado no site www .seapcon-
cursos .com .br, para que produza os seus efeitos legais . sabará, 02 de 
abril de 2013 . (a) Diógenes Gonçalves Fantini – Prefeito Municipal de 
sabará .

3 cm -03 401789 - 1
 EXTraTo Do CoNTraTo ProC . lICIT - N° 009/2013 – PP - 
rP nº 009/2013 – Contratante: Município De salto Da Divisa MG – 
objeto: EVENTual ForNECIMENTo DE HosPEDaGENs Para 
assEssorIas TÉCNICas, auTorIDaDEs EM VIsITas oFI-
CIaIs E NECEssIDaDEs Das sECrETarIas MuNICIPaIs – 
CoNTraTaDo: EuDEs TEIXEIra MarQuEs aNDraDE inscrita 
no CNPJ nº 02 .231 .203/0001-14 no valor de r$ 76 .220,00 (setenta e 
seis mil duzentos e vinte reais) estimativo . Vigência: 13 de março de 
2013 a 12 de Março de 2014 . salto da Divisa MG, 13 de Março de 
2013 . Mirlene b . rodrigues . Pregoeira .
 EXTraTo Do CoNTraTo ProC . lICIT - N° 022/2013 – PP 
- rP nº 013/2013 – Contratante: Município De salto Da Divisa MG 
– objeto: aQuIsIçÃo FuTura DE CEsTas bÁsICas Para 
DIsTrIbuIçÃo Á PEssoas CarENTEs DEsTE MuNÍCIPIo – 
CoNTraTaDo: MarGarETH ÂNGEla Dos saNTos-ME, ins-
crita no CNPJ sob o N° 18 .859 .678/0001-90 no valor de r$ 67 .275,00 
(sessenta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais) estimativos . Vigên-
cia: 28 de março de 2013 a 27 de Março de 2014 . salto da Divisa MG, 
28 de Março de 2013 . Mirlene b . rodrigues . Pregoeira .

4 cm -02 401716 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA luZIA – CoNTraTo 
Nº0012/2013 – CarTa CoNVITE Nº001/2013 EMPrEsa: buFFET 
DaNIEl FEsTas – DaNIEl aNTENor roDrIGuÊs-ME – Valôr: 
r$7 .820,00 (sete mil oitocentos e vinte reais) . PrEGÃo PrEsEN-
CIal Nº007/2013 – o pregoeiro Gilberto Moraes Júnior resolve para-
lisar a sessão para lançamento das propostas e reabertura para etapa de 
lance dia 04/04/2013  .

2 cm -03 401817 - 1
aVIso DE lEIlÃo

 PrEFEITura MuNICIPal DE saNTa rITa DE CalDas(MG) 
- Torna público que fará realizar um leilão de bem móvel, no dia 
19 .04 .2013, às 09:15 horas, na sede da Garagem Municipal, localizada 
à rua oswaldo Cruz nº 125 – bairro Vila Nova, na sede da Garagem 
Municipal “Domingos batista de souza”, composto de 01(um) veí-
culo utilitário, legalmente licenciado no Detran/MG, com as seguin-
tes características: Pas/auToMÓVEl – alC/Gasol – ToYoTa/
Corolla XEI18FlEX – 2010/2010 – 05l/136CV/1794 – oFI-
CIal – Cor PrETa – PlaCa: HlF-2647 e no estado em que se 
encontra . Processo Nº 023/2013 - Edital Nº 016/2013, na modalidade 
de leilão Nº 001/2 .013 . Fundamento legal: art . 17, Inciso II; art . 22, 
Inciso V, §5º e art . 53 da lei Federal 8 .666/93, de 21 .06 .93 e alte-
rações posteriores e demais legislação que rege a matéria . Informa-
ções: Comissão Permanente de licitação - Telefax: (35)3734-1209, 
ou e-mail:licitacaosrcmg@nowtech .com .br, de segunda a sexta-fei-
ras, no horário de 09:00h às 15:30 horas . Data: 03 .04 .2013 . Priscila 
Magne bueno-Presidente da CPl . ronaldo Tomé do Couto-Prefeito 
Municipal .

5 cm -03 401991 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA RITA do SAPucAÍ/
MG - Torna público que irá realizar licitação na modalidade tomada de 
preços nº . 001/2013, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada 
por preço global, às 09:00 horas do dia 25 de abril de 2013, para à con-
tratação de Empresa para execução de recapeamento asfáltico a serem 
executados em ruas do Conjunto Habitacional José Gonçalves Mendes 
e vias de acesso ao Centro do Município de santa rita Do sapucaí/MG . 
o Caderno de licitação composto de edital e seus anexos encontra-se à 
disposição dos interessados, para retirada, na sede da Prefeitura Muni-
cipal, situada à rua Cel . Joaquim Neto, 333, Centro, neste Município 
de santa rita do sapucaí/MG podendo ser retirado nos horários das 
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacao2@pmsrs .mg .gov .br .

3 cm -03 401777 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 029/2013 na 
modalidade pregão Presencial 014/2013 .objeto: contratação Presta-
ção de serviços de assessoria Jurídica para Gabinete e secretaria do 
Prefeito, No dia 17/04/2013, às 09:00 h,conforme descrito no anexo I 
deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na rua Emir sales 
nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone (38)3726-1130 . 
o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - torna 
publico que fará realizar Processo licitatório Nº 030/2013 na modali-
dade pregão Presencial 015/2013 .objeto: aquisição de medicamentos, 

No dia 17/04/2013, às 14:00 h,conforme descrito no anexo I deste edital 
 . Maiores informações sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal de santo Hipólito, com sede na rua Emir sales nº 85 bairro 
Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone (38)3726-1130 . o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 031/2013 na 
modalidade pregão Presencial 016/2013 .objeto: Materiais de cons-
trução, No dia 18/04/2013, às 09:00 h,conforme descrito no anexo I 
deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na rua Emir sales 
nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone (38)3726-1130 . 
o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 032/2013 na 
modalidade pregão Presencial 017/2013 .objeto: aquisição de peças 
para máquinas pesas, No dia 19/04/2013, às 09:00 h,conforme descrito 
no anexo I deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na 
rua Emir sales nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone 
(38)3726-1130 . o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 033/2013 na 
modalidade pregão Presencial 018/2013 .objeto: aquisição de peças 
para veículos leves, No dia 19/04/2013, às 14:00 h,conforme descrito 
no anexo I deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na 
rua Emir sales nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone 
(38)3726-1130 . o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 034/2013 na 
modalidade pregão Presencial 019/2013 .objeto: aquisição de pneus 
e câmaras de ar, No dia 22/04/2013, às 09:00 h,conforme descrito no 
anexo I deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na rua 
Emir sales nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone 
(38)3726-1130 . o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG 
- torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 035/2013 
na modalidade pregão Presencial 020/2013 .objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços em manutenção e reparos em veí-
culos e máquinas, No dia 22/04/2013, às 14:00 h,conforme descrito 
no anexo I deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na 
rua Emir sales nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone 
(38)3726-1130 . o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 036/2013 na 
modalidade pregão Presencial 0021/2013 .objeto: aquisição de mate-
riais escolares e de escritório , No dia 23/04/2013, às 14:00 h,conforme 
descrito no anexo I deste edital  . Maiores informações sobre o edital 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com 
sede na rua Emir sales nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo 
fone (38)3726-1130 . o Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTo HIPÓlITo -MG - 
torna publico que fará realizar Processo licitatório Nº 037/2013 na 
modalidade pregão Presencial 022/2013 .objeto: locação de máquinas 
pesadas, No dia 24/04/2013, às 14:00 h,conforme descrito no anexo I 
deste edital  . Maiores informações sobre o edital poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal de santo Hipólito, com sede na rua Emir sales 
nº 85 bairro Centro santo Hipólito/MG, ou pelo fone (38)3726-1130 . 
o Pregoeiro .

16 cm -03 401811 - 1
Prefeitura Municipal de São domingos do Prata- Retificação 1. 
a Prefeitura Municipal de são Domingos do Prata/MG, através da 
Comissão Permanente de licitação, rETIFICa o edital de licitação e 
anexos referente ao Pregão nº 013/2013 para aQuIsIçÃo DE MobI-
lIÁrIo EsColar . Fica constando para os itens a serem adquiridos o 
texto: os EQuIPaMENTos DEVErÃo sEr IGual ou sIMIlar 
ao EsPECIFICaDo No aNEXo I, desde que atenda com qualidade . 
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do edital . são 
Domingos do Prata, 03 de abril de 2013 . Vicente Garcia lima - Pre-
goeiro Oficial.

3 cm -03 402115 - 1
aviso de licitação – pregão nº 024/2013 – processo licitatório nº 
041/2013 – registro de preço n° 017/2013–A AdMINISTRAçÃo 
MuNIcIPAl dE SÃo GERAldo, através de sua Pregoeira, torna 
público que fará licitação na modalidade de Pregão, visando à contra-
tação de empresa especializada no ramo para, composição do Quadro 
Geral de registro de Preço, visando o fornecimento de gêneros alimen-
tícios, materiais de limpeza e utensílios domésticos para atendimento às 
necessidades das diversas diretorias municipais. (Ver maiores especifi-
cações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais 
até o 16/04/2013 às 9 h, quando será dado início aos trabalhos . Cópia do 
Edital já se encontra disponível para os interessados, à rua 21 de abril 
n° 19 – Centro em são Geraldo - MG . Informações pelo Tel: (32) 3556-
1215. (Ass.) Cleidiane Sartori Amorim - Pregoeira Oficial.

3 cm -03 402064 - 1
À PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do AbAE-
TÉTorna Público a retificação da data de abertura do Processo Licita-
tório 033/2013 Pregão Presencial 028/2013, contratação de médicos, 
onde lê-se abertura para o dia 12/04/2013 às 9 horas, leia-se, abertura 
para o dia 16/04/2013 às 9 horas . Informações: licitação, Praça Mes-
sias Mattos, 110 – Centro - são Gonçalo do abaeté, email licitacao@
saogoncalodoabaete .mg .gov .br, Fone: (38)3563-1216 .

2 cm -03 401791 - 1

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, torna 
público e para conhecimento dos interessados, que fará realizar licita-
ção, sob a modalidade Pregão Presencial N .º 032/13 – aquisição de car-
tuchos e toners para impressoras da Prefeitura Municipal de são Gon-
çalo do rio abaixo . as propostas deverão ser entregues até às 09:00 
horas do dia 18/04/2013 . a abertura dos envelopes será realizada, a par-
tir das 09:00 horas, no mesmo dia e local no setor de licitações da Pre-
feitura Municipal – r . Henriqueta rubin, N .º 27 – Centro - sGra, onde 
poderá ser obtido o Edital completo . são G . do r . abaixo 27 de março 
de 2013 – antônio Carlos Noronha bicalho - Prefeito Municipal .

3 cm -03 401795 - 1
Inexigibilidade de licitação N .º 35/2013 – Prefeitura Municipal de 
são Gonçalo do rio abaixo/MG, através da CPl, torna público que, 
mediante referido processo, fará a Contratação de apresentação artística 
musical da banda “aGa Plus”, no dia 04/04/2013, durante “ XXVIII 
Cavalgada”, em são Gonçalo do rio abaixo; através da empresa 
aga organização de Festas e Eventos ltda – ME, detentora da exclu-
sividade, nos termos do art . 25 caput, III, da lei 8 .666/93 . Valor r$ 
9 .800,00 . Termo de Contrato N .º 118/2013 .

2 cm -03 402218 - 1
Inexigibilidade de licitação N .º 32/2013 – Prefeitura Municipal de 
são Gonçalo do rio abaixo/MG, através da CPl, torna público que, 
mediante referido processo, fará a Contratação de apresentação artística 
musical da banda “Whisky & blues”, no dia 04/04/2013, e do grupo 
“samba love” no dia 05/04/2013, durante “ XXVIII Cavalgada”, em 
são Gonçalo do rio abaixo; através da empresa Carla Dorotea Novaes 
da silva Carla Novaes, detentora da exclusividade, nos termos do art . 
25 caput, III, da lei 8 .666/93 . Valor r$ 4 .900,00 . Termo de Contrato 
N .º 119/2013 .
a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG, torna 
pública e para conhecimento dos interessados, que fará realizar lici-
tação, sob a modalidade Pregão Presencia N .º031/2013 aquisição 
Contratação de empresa promotora de eventos infantis, para a reali-
zação de serviços de recreação e decoração de festas, atendendo às 
necessidades da secretaria Municipal de Educação, secretaria de cul-
tura, secretaria Municipal de Governo, secretaria Municipal Trabalho 
e Desenvolvimento social e secretaria de Esportes lazer e Turismo 
da P .M .s .G .r .a . as propostas deverão ser entregues até as 09h00min 
horas do dia17/04/2013 . a abertura dos envelopes será realizada, a par-
tir das 09h00min horas, no mesmo dia e local no setor de licitações 
da Prefeitura Municipal – rua Henriqueta rubin, N .º 27 – Centro - 
sGra, onde poderá ser obtido o Edital completo . são G . do r . abaixo 
20 de Fevereiro de 2013 – antonio Carlos Noronha bicalho – Prefeito 
Municipal .

5 cm -03 401856 - 1

Prefeitura Municipal de São Gotardo/MGtorna público Extrato 
Contrato referente ao Pal 054/2013 – Pregão Presencial nº 014/2013 . 
Empesa: Copave Comercial Patense de Veículos s/a . Valor: r$ 
44 .231,19 (quarenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e deze-
nove centavos) . Vigência: 02/04/2013 a 31/12/2013 . são Gotardo, 
02/04/2013 . leidiane Gonçalves de Paula . secretária Municipal de 
agricultura, Pecuária, abastecimento e Meio ambiente .

2 cm -03 402126 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo JoÃo bATISTA do GlÓ-
RIA - aVIso DE CrEDENCIaMENTo 01/2013 - INEXIGIbI-
lIDaDE DE lICITaçÃo Nº 004/2013 - o Município de são João 
batista do Glória torna público que será realizado, nos termos da lei 
8 .666/93 e demais alterações, o CrEDENCIaMENTo DE sErVIços 
DE saÚDE, TaIs CoMo EXaMEs, CoNsulTas, E DEMaIs Pro-
CEDIMENTos CorrElaTos, DEsTINaDos À MaNuTENçÃo 
Das aTIVIDaDEs Das sECrETarIas MuNICIPaIs DE saÚDE 
E DE assIsTÊNCIa soCIal . o Edital completo está disponível para 
análise no Paço Municipal, sito a Praça belo Horizonte, nº 22, Cen-
tro, Telefone (35) 3524-0900, onde também serão fornecidas maiores 
informações . o recebimento de documento se dará a partir desta data 
e durante toda a vigência do credenciamento (12 meses), no horário de 
09:00 às 16:00 horas . o edital está disponível no Depto de licitações, e 
outras informações poderão ser obtidas por e-mail licit@gloria .mg .gov .
br ou telefone: (35) 3524-0900 . são João batista do Glória, 04 de abril 
de 2013 . aparecida Nilva dos santos, Prefeita Municipal .

4 cm -03 402059 - 1
o MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo do oRIENTE - MG, torna a 
público Ratificação/Extrato de Contrato referente ao Processo nº. 
009/2013, Dispensa nº . 001/2013, para locação de imóvel para funcio-
namento das atividades da Creche “Tia Ione”, sendo locado o imóvel do 
proprietário(a) srª Marilsa rosa Pereira, tendo como valor global de r$ 
7 .000,00, divido em 10 (dez) parcelas iguais, com base legal no arts . 24 
Inc . X e 43 Inc . IV da lei 8 .666/93 . são João do oriente (MG) – alonso 
de oliveira ruela - Prefeito Municipal – 28/03/2013 .

O Município de São João do Oriente - MG, torna a público Ratificação/
Extrato de Contrato referente ao Processo nº . 010/2013, Dispensa nº . 
002/2013, para locação de imóvel para funcionamento da secretaria 
Municipal de saúde, sendo locado o imóvel do proprietário(a) sr . Jânio 
antonio de Faria, tendo como valor global de r$ 6 .780,00, divido em 
10 (dez) parcelas iguais, com base legal no arts . 24 Inc . X e 43 Inc . IV 
da lei 8 .666/93 . são João do oriente (MG) – alonso de oliveira ruela 
- Prefeito Municipal – 28/03/2013 . 

O Município de São João do Oriente - MG, torna a público Ratifica-
ção/Extrato de Contrato referente ao Processo nº . 011/2013, Dispensa 
nº . 003/2013, para locação de imóvel para funcionamento da secre-
taria Municipal de assistência social, sendo locado o imóvel do 
proprietário(a) Janderson de oliveira Tavares, tendo como valor global 
de r$ 4 .500,00, divido em 10 (dez) parcelas iguais, com base legal no 
arts . 24 Inc . X e 43 Inc . IV da lei 8 .666/93 . são João do oriente (MG) 
– alonso de oliveira ruela - Prefeito Municipal – 28/03/2013 . 

O Município de São João do Oriente - MG, torna a público Ratificação/
Extrato de Contrato referente ao Processo nº . 012/2013, Dispensa nº . 
004/2013, para locação de imóvel instalação e funcionamento do Con-
selho Tutelar Municipal, sendo locado o imóvel do proprietário(a) Eli-
zeu de oliveira Pontes, tendo como valor global de r$ 4 .500,00, divido 
em 10 (dez) parcelas iguais, com base legal no arts . 24 Inc . X e 43 Inc . 
IV da lei 8 .666/93 . são João do oriente (MG) – alonso de oliveira 
ruela - Prefeito Municipal – 28/03/2013 . 

O Município de São João do Oriente - MG, torna a público Ratifica-
ção/Extrato de Contrato referente ao Processo nº . 013/2013, Dispensa 
nº . 005/2013, para locação de imóvel instalação e funcionamento do 
Tele Centro, sendo locado o imóvel do proprietário(a) Marcone Franco 
dos reis, tendo como valor global de r$ 6 .780,00, divido em 10 (dez) 
parcelas iguais, com base legal no arts . 24 Inc . X e 43 Inc . IV da lei 
8 .666/93 . são João do oriente (MG) – alonso de oliveira ruela - Pre-
feito Municipal – 28/03/2013 .

10 cm -03 402071 - 1
 o MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo do oRIENTE - MG, torna público 
resultado do Processo nº . 008/2013, Pregão Presencial nº . 005/2013, 
para registro de peças originais, genuínas e acessorios, sagrando ven-
cedoras as empresas: Continental serviços e Peças EIrElE, com des-
conto de 40% da tabela Montadora – Fiat – Iveco(Fiat), lCM Peças 
para veículos e máquinas lTDa-ME, com desconto de 30% da tabela 
Montadora – Mercedes benz, 26% da tabela montadora volkswagen, 
40% da tabela da montadora Volare, 40% da Tabela da Montadora 
agrale, e 26% da tabela da montadora Caterpillar, e a empresa: Carlos 
Paz da silva, com desconto de 26% da tabela da montadora Valmet - 
são do oriente (MG) – alonso de oliveira ruela - Prefeito Municipal 
- 28/03/2013 .

3 cm -03 402161 - 1
são José do Jacuri - aviso de cancelamento de licitação – Pregão Pre-
sencial nº 007/2013 Proc . nº 014/2013 . objeto: aquisição de materiais 
de Expediente para atender demanda das secretarias Municipais do 
Município de são Jose do Jacuri/MG e cancelamento de licitação Pre-
gão Presencial nº 014/2013 Proc . nº 021/2013 . objeto: aquisição de 
Peças e pneus novos para manutenção da Frota Municipal . Marissol 
Gomes do Nascimento - Pregoeira .

2 cm -03 402132 - 1
A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto-MGtorna 
público que realizará no dia 18 de abril de 2013 , às 16hs licitação na 
modalidade Tomada de Preço nº 016/2013, para aquisição de um vei-
culo 0km e uma van de 16 lugares  . Edital completo poderá ser obtido 
através de solicitação enviado para o e-maillicitação@saosebastiaodo-
riopreto .mg .gov .br, ou pelo telefone (31)3867-5126 .

2 cm -27 400307 - 1
aVIso DE lICITaçÃo . Prefeitura Municipal de sem Peixe . Pregão 
Presencial 025/2013 . objeto: aquisição de fraudas e material para kit 
de natalidade . Para mais informações: sala de licitações, Prefeitura 
Municipal de sem Peixe, rua José antônio Nascimento, 89, centro – 
CEP 35 .441-000 ,tel . (31) 3857-5158 . Edital disponível de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e de 12:30 às 17:00 horas na sede da 
prefeitura municipal . 

2 cm -02 401745 - 1
Extrato para publicação - aviso de licitação – concorrência pública nº 
001/2013 - Processo administrativo Nº 181/2013 - o Prefeito Muni-
cipal de senador amaral (MG), lairto antonio de almeida, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de sENa-
Dor aMaral (MG), nos termos da lei 8 .666/93, realizará Concor-
rência Pública Nº 001/2013 objetivando a locação de imóvel para ins-
talação da garagem para abrigar os veículos da frota daPREFEITuRA 
MuNIcIPAl dE SENAdoR AMARAl (MG) .as Propostas serão 
recebidas até as 09:00 horas do dia 06 de Maio de 2013 . o Edital na 
integra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal de senador amaral (MG), sito a rua Vereador João borges, 
nº 60, Centro de senador amaral (MG) . senador amaral (MG), 03 de 
abril de 2013 . lairto antonio de almeida - Prefeito Municipal – José 
Maria de rezende – Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -03 401886 - 1
Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas- aviso de licitação 
– Pregão Presencial nº 19/2013 - objeto: Prestação de serviços em ati-
vidades lúdicas, serviços sociais e atividades físicas em atendimento ao 
Projeto DaNT’s desta municipalidade . Dia da licitação: 17/04/2013 às 
09:00 hs . local: Pça . Nossa senhora da Conceição, 01 – Centro, ser-
ranópolis de Minas/MG . Edital disponível no setor de licitação da pre-
feitura, maiores informações (38) 3831-7113 . serranópolis de Minas, 
02 de abril de 2013 .

2 cm -03 401780 - 1
Pref . serro torna público P . 262/13 – P . P . 024/13, ref cont . empr . p for-
nec . cimento p atend . a todos setores P . M . serro, no ano 2013 . Ent . env . 
até 08:30 dia 15/04/13 . abert . 15/04/13 às 09:00 . Infor .: (38) 35411369 
- licitacao@serro.mg.gov.br . Elizângela Andrade – Preg. Oficial.

1 cm -03 402118 - 1


