
 6 – sexTa-feira, 11 de Janeiro de 2013 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
06 meses a partir de 01/11/2012 . Nova lima, 31 de outubro de 2012 . 
Departamento de Contratos e licitações .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Contrato de locação 
de imóvel nº 441/12 – Processo administrativo nº 642/12 – Dispensa 
de licitação nº 242/12 . locadora: Maria Geralda da rocha de Paula . 
objeto: locação de imóvel situado à rua rio Tocantins nº 346 – 1º 
andar – Nossa senhora de Fátima, para moradia de família desabrigada 
em virtude das chuvas que atingiram o Município . Valor: r$ 6 .600,00 . 
Vigência: 12 meses a partir de 01/12/2012 . Nova lima, 01 de Dezem-
bro de 2012 . Carlos roberto rodrigues – Prefeito Municipal .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Termo de rescisão do 
Convênio nº 050/12 firmado entre o Município de Nova Lima e Socie-
dade de Obras de Beneficência e Assistência Social Cultural – Sobras. 
Nova lima, 21 de Novembro de 2012 . Carlos roberto rodrigues – 
Prefeito Municipal .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Primeiro Termo de 
aditamento de Valor ao Contrato 337/12 . referente à Carta Convite 
100/12 . Contratada: Patrícia Paula leite – ME . Valor: r$ 11 .000 .00 . 
Nova lima, 01 de Novembro de 2012 . Departamento de Contratos e 
licitações .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Inexigibilidade de 
licitação nº 049/12 – Processo administrativo nº 590/12 . Contrato 
nº 438/12 – Contratada: Empresa brasileira de Correios e Telegrafos 
– Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de notificação. 
Valor: r$ 50 .0000,00 . Vigência: 12 meses . Nova lima, 02 de Novem-
bro de 2012 . Carlos roberto rodrigues – Prefeito Municipal .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Primeiro Termo de 
aditamento de Valor do Contrato 067/12 . referente à Inexigibilidade 
007/12 . Contratada: Via ouro Coletivos ltda . Valor: r$ 1 .100 .000,00  . 
Nova lima, 04 de Dezembro de 2012 – DPCl .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Inexigibilidade de 
licitação nº 048/12 – P .a nº 622/12 . Contratada: associação de arte-
sãos de Nova lima – artes da Terra . objeto: Prestação de serviços para 
fornecimento de ornamentação alusiva às comemorações natalinas, ao 
preço global de r$ 149 .691,60 . Nova lima, 22 de Novembro de 2012 . 
Carlos roberto rodrigues – Prefeito Municipal .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Primeiro Termo de 
aditamento de Prazo e Valor ao Contrato 367/11 . referente à Dispensa 
075/11 . locadora: Janaína Carvalho Cornélio . Vigência: 12 meses a 
partir de 01/12/12 . Valor: r$ 6 .417,24 . Nova lima, 01 de Dezembro 
de 2012 – DPCl .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Terceiro Termo de 
aditamento de Prazo e Valor ao Contrato 315/09 . referente à Dispensa 
063/09 . locador: sérgio luiz oliveira Pinto . Vigência: 12 meses a par-
tir de 01/12/12 . Valor: r$ 107 .962,80 . Nova lima, 01 de Dezembro 
de 2012 – DPCl .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Primeiro Termo de 
aditamento de Prazo e Valor ao Contrato 355/11 . referente à Dispensa 
074/11 . locador: Nilson rodrigues de Moura . Vigência: 12 meses a 
partir de 01/12/12 . Valor: r$ 24 .386,00 . Nova lima, 01 de Dezembro 
de 2012 – DPCl .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Quinto Termo de 
aditamento de Prazo ao Contrato 126/10 . referente à Carta Convite 
032/10 . Contratada: Fundação Israel Pinheiro . Vigência: 180 dias a par-
tir de 02/12/12 . Nova lima, 02 de Dezembro de 2012 - DPCl .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Primeiro Termo de 
aditamento de Valor do Contrato 085/12 . referente à Carta Con-
vite 013/12 . Contratado: Everson alessandro souza – ME . Valor: r$ 
19 .250,00 . Nova lima, 04 de Dezembro de 2012 – DPCl .
PrEFEITura MuNICIPal DE NoVa lIMa . Primeiro Termo de 
aditamento de Valor do Contrato 087/12 . referente à Carta Con-
vite 015/12 . Contratado: Everson alessandro souza – ME . Valor: r$ 
19 .250,00 . Nova lima, 04 de Dezembro de 2012 – DPCl . 

22 cm -10 371870 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA lIMA – EXTraTo E CoN-
TRATOS: DEZEMBRO. • Contrato nº 453/12 – P.A. nº 616/12 C.C nº 
133/12 Contratada: bernadet buffet ltda – ME . objeto: para prestação 
de serviços de buffet a ser oferecido a um público estimado de 400 pes-
soas, por ocasião da festa de confraternização de fim de ano dos inte-
grantes dos Grupos de “Terceira Idade” . Valor: r$ 11 .770,00 . Vigência: 
30 dias. • Contrato nº 454/12 – P.A. nº 618/12 C.C nº 134/12 Contra-
tada: reis assessoria e Consultoria ltda . objeto: prestação de serviços 
de assessoria para implantação das novas normas contábeis aplicadas 
ao setor público. Valor: R$ 51.000,00. Vigência: 06 meses. • Contrato 
nº 457/12 – P .a . nº 599/12 C .C nº 128/12 Contratada: VETErINÁrIa 
NoVa lIMa lTDa . objeto: Contratação de serviços veterinários para 
zoonoses . Valor: r$ 72 .000,00 . Vigência: 12 meses .•Contrato nº 459/12 
– P .a . nº 637/12 C .C nº 137/12 Contratada: bioagri ambiental ltda . 
objeto Coleta e análise de água, com objetivo de monitorar a qualidade 
da água subterrânea do Lixão do Galo e superficial do Rio das Velhas. 
Valor: r$ 64 .095,98 . Vigência: 30 dias .•Contrato nº 500/12 – P .a . nº 
659/12 C .C nº 139/12 Contratada: agrilluz Engenharia agricola ltda . 
objeto: aquisição de biomantas para proteção dos taludes com aplicação 
de biomantas antierosivas e revegetação por hidrosemedura dos mes-
mos, visando conter processos erosivos bem como o carregamento de 
sedimentos . Valor: r$ 86 .500,00 . Vigência: 60 dias .•Contrato nº 384/12 
– P .a . nº 475/12 C .C nº 111/12 Contratada: Construtora open Empre-
endimentos ltda . objeto: Construção de campo na praça de esporte em 
Honório bicalho . Valor: r$ 95 .378,91 . Vigência: 90 dias .•Contrato nº 
507/12 – P .a . nº 677/12 C .C nº 143/12 Contratada: Everson alessandro 
souza - ME . objeto: locação de telões, painéis de lED, gruas e servi-
ços de filmagem com transmissão simultânea para os shows e eventos 
programados para o reveillon 2012 . Valor: r$ 46 .000,00 . Vigência: 30 
dias .•Contrato nº 508/12 – P .a . nº 676/12 C .C nº 142/12 Contratada: 
Geraldo luiz dos santos – ME . objeto: prestação serviços produção 
executiva dos eventos comemorativos ao reveillon 2012 . Valor: r$ 
78 .700,00 . Vigência: 30 dias .•Contrato nº 509/12 – P .a . nº 675/12 C .C 
nº 141/12 Contratada: a .F & C Eventos ltda . objeto: locação de estru-
turas de sonorização, iluminação e geradores para os shows e eventos 
programados para o reveillon 2012 . Valor: r$ 65 .000,00 . Vigência: 
30 dias .•Contrato nº 506/12 – P .a . nº 666/12 C .C nº 140/12 Contra-
tada: CGb arTEs GraFICas lTDa . objeto: Confecção de impres-
sos (Diários Escolares – Fichas de avaliação de Desempenho Escolar e 
Fichas de Matrícula) . Valor: r$ 13 .642,50 . Vigência: 30 dias .•Contrato 
nº 515/12 – P .a . nº 682/12 C .C nº 0148/12 Contratada: J James Pro-
duções artísticas ltda - ME . objeto: locação de trios elétricos para as 
comemorações do reveillon 2012/2013 . Valor: r$ 75 .000,00 . Vigên-
cia: 30 dias .•Contrato nº 514/12 – P .a . nº 681/12 C .C nº 0147/12 Con-
tratada: GT Eventos ltda – ME . objeto: fornecimento e manutenção 
de cabines de sanitários químicos, camarins e camarotes para as come-
morações do reveillon 2012/2013 . Valor: r$ 50 .000,00 . Vigência: 
30 dias .•Contrato nº 513/12 – P .a . nº 680/12 C .C nº 0146/12 Contra-
tada: GT Eventos ltda – ME . objeto: locação de decoração, mobili-
ário, pisos, postes e pórticos de entrada para os shows e eventos das 
programações comemorativas ao reveillon 2012/2013 . Valor: r$ 
74 .600,00 . Vigência: 30 dias .•Contrato nº 511/12 – P .a . nº 679/12 C .C 
nº 145/12 Contratada: aurea Publicidade e Eventos ltda . objeto: pres-
tação de serviços de locação de palcos, fechamento, barricadas e ten-
das para shows para utilização no evento reveillon 2012/2013 . Valor: 
r$ 76 .000,00 . Vigência: 60 dias .•Contrato nº 510/12 – P .a . nº 678/12 
C .C nº 144/12 Contratada: aurea Publicidade e Eventos ltda . objeto: 
prestação de serviços referente à serviços de segurança, brigadistas e 
vigilância, bem como instalação de estruturas elétricas (cabeamento, 
disjuntores, iluminação de emergência e eletricista de plantão) para os 
shows e eventos programados para o reveillon 2012/2013 . Valor: r$ 
71 .300,00 . Vigência: 60 dias .•Contrato nº 512/12 – P .a . nº 686/12 C .C 
nº 149/12 Contratada: arM rent all Máquinas e Equipamentos ltda . 
objeto: prestação de serviços de limpeza e manutenção dos lotes cons-
tituídos pelas quadras 14 a 19, 32, 46 a 48, 57 a 60 e 101 a 103 situados 
na br 040 KM 550 . Valor: r$ 148 .083,55 . Vigência: 180 dias .

15 cm -10 371873 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo PRETo- torna público 
PP srP 159/2012 – aquisição de gêneros alimentícios para atender ao 
PTTs (Projeto Técnico social) . Início da sessão será no dia 24/01/2013 
às 14:00 horas . Edital no site www .ouropreto .mg .gov .br, link licitações . 
Informações: (31) 3559-3301 . Wagner arlindo da Costa – Pregoeiro .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo PRETo-torna público 
lote II do PP srP 156/2012 – contratação deserviçosde sonorização, 
palco e iluminação para atender a demanda de eventos realizados e ou 
apoiados pelo Município na programação cultural do exercício de 2013 . 
Início da sessão será no dia 23/01/2013 às 14:00 horas . Edital no site 

www .ouropreto .mg .gov .br, link licitações . Informações: (31) 3559-
3301 . Wagner arlindo da Costa – Pregoeiro .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo PRETo-suspende, con-
forme ofício nº 0048/2013/PJM, o PPsrP Nº 160/2012 cujo objeto é 
locação de banheiros químicos . Wagner arlindo da Costa – Pregoeiro .

4 cm -10 372076 - 1
A Prefeitura de Papagaios/MGcomunica que abertura de Processo 
licit . 007/2013, Pregão 005/2013 para o registro de preços para pres-
tação de serviços de publicação de atos administrativos desta municipa-
lidade referentes a processos licitatórios na Imprensa Oficial de Minas 
Gerais, Jornal de Grande Circulação e Jornal Diário Oficial da União, 
para o exercício de 2013 . Dt . abertura: 30/01/2013 às 09:00 h . Infor-
mações no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papa-
gaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .

2 cm -10 371944 - 1
 EXTraTo CoNTraTo Nº 68/2013

CoNTraTaNTEs: Prefeitura Municipal de Paracatu/MG e Maria Jus-
sara alves oliveira – ME DaTa: 10/01/2013 . FuNDaMENTo: lei 
8666/93e 10520/2012 . ProCEsso: PP 151/2012 . obJETo: Forneci-
mento de 2 .000 galões de água mineral . VENCIMENTo: 31/12/2013 . 
Valor: r$ 12 .900,00 . assINaTuras: olavo remígio Conde pela 
contratada e Maria Jussara alves oliveira pela contratante .

2 cm -10 371841 - 1
MuNIcÍPIo dE PARAcATu/MG – PRocESSo Nº 421/2013 
– SEcRETARIA MuNIcIPAl dE AGRIculTuRA – AVISo - 
EdITAl dE lIcITAçÃo – ToMAdA dE PREçoS Nº 001/2013 
– Tipo: Menor Preço -objeto: PrEsTaçÃo DE sErVIços DE 
ENsIlaGEM Para o ProGraMa DE aPoIo aos PEQuENos 
ProDuTorEs .- Julgamento: 30/01/2013 - Horário: 14:00 horas - 
Paracatu/MG - 10/01/2013- lucio Prado Ferreira Gomes - Presidente 
da CPl .

2 cm -10 371937 - 1
 MuNIcÍPIo dE PIEdAdE doS GERAIS – através do Prefeito 
Municipal em Exercício José Xavier de Morais, torna público despacho 
de raTIFICaçÃo de Dispensa nº 002/2013, objeto serviços de revi-
são de garantia 250 horas de funcionamento da Máquina retroescava-
deira JCb ano 2012, com a empresa Valence Máquinas e Equipamentos 
ltda no valor de r$ 1 .205,73, com base no art . 24, inciso XVII da lei 
8.666/93. Ratificada em 10/01/2013.

2 cm -10 371828 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PIRANGuçu/MGtorna público 
que se encontra em aberto o Processo licitatório n° 005/2013, Pregão 
Presencial n° 004/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa espe-
cializada em Prestação de serviços de Provedor de acesso a Internet . 
abertura será no dia 23/01/2013 as 09:30 horas . o Edital encontra-se 
disponível no rol de entrada da Prefeitura e através do e-mail: pre-
fcompras@bol .com .br . Dúvidas pelo telefone (35) 3643-1222, das 
08:00 as 16:00 horas de segunda a sexta .

2 cm -10 372022 - 1
oMuNIcÍPIo dE PITANGuI, inscrição no CNPJ 
18 .315 .226/0001-47, por intermédio da sua Comissão Permanente de 
licitação nomeada pela Portaria 021/2013 de 02/01/2013, torna público 
que realizará Processo administrativo licitatório na Modalidade CHa-
MaDa PÚblICa 001/2013 – Tipo: Menor Preço por Item– nos termos 
das leis Federais 8 .666/1993, para a aquisição de gêneros alimentí-
cios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar rural para 
o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar/PNaE, 
para as escolas municipais . os envelopes contendo a documentação e 
a proposta deverão ser entregues até às 14:00 horas do dia 25/01/2013 
na sala de licitações na sede da Prefeitura . Mais informações poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João 
Maria de lacerda, 80 – Centro . Telefone: (37) 3271-7825 .

3 cm -10 371972 - 1
aVIso DE lICITaçÃo . a Prefeitura Municipal de Pompéu torna 
público que fará realizar-se Processo licitatório nº 005/2013, PrE-
GÃo PrEsENCIal 005/2013 . objeto: locação de brinquedos, ser-
viços de pipoca e algodão-doce para os eventos Prefeitura Itinerante e 
para atender às secretarias municipais . Tipo: “MENor PrEço”; Cri-
tério de Julgamento “MENor PrEço Por ITEM”; Data da abertura: 
24/01/2013 às 09:00h . Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 
209 . o edital poderá ser obtido na Praça Governador Valadares, 12, 
Centro, Pompéu/MG, de 11:30 às 17:00hs, ou pelo email licitacaopom-
peu@gmail .com .

3 cm -10 371928 - 1
EDITal DE CoNVoCaçÃo Nº 001/2013

o Prefeito Municipal de Ponto dos Volantes – Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, CoNVoCa os (as) can-
didatos (as), observando o resultado Final do Concurso Público desta 
Municipalidade de que trata o Edital nº 001/2011, para no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data de publicação deste Edital, comparece-
rem na seção de Pessoal desta Prefeitura, situada à rua do Ginásio, 
10-a, Centro - Ponto dos Volantes – MG, objetivando a realização dos 
exames necessários, apresentação de documentação e posterior assina-
tura do Termo de Posse . Ponto dos Volantes – MG, 10 de Janeiro de 
2013 . Cândido Ferraz alves – Prefeito Municipal .

3 cm -10 371822 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoRTEIRINHA/MG- aviso de 
licitação - Pregão Presencial nº . 02/2013 - objeto: contratação de 
empresa para acesso à internet banda larga . Dia da licitação: 23/01/2013 
às 07:00hs . local: avenida Presidente Vargas, 01 – Centro, Porteirinha/
MG . Edital disponível no setor de licitação da prefeitura, maiores infor-
mações (38) 3831-1297 . Porteirinha/MG, 10 de janeiro de 2013 . advá 
Mendes silva – Pregoeiro .

2 cm -10 371888 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PouSo AlTo –Extratos de Con-
tratos – Dezembro de 2012 – Proc .: 0045/2012 Concor: 0001/2012 1º 
T .aobj .: Contratação de empresa para execução de obra pública de cal-
çamento com bloquetes sextavados, neste Município, conforme anexos, 
projetos básicos e especificações. Fica aditivado o prazo contratual 
constante no item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorrogado para 31 de 
Dezembro de 2012 Contrat .: Potencial Construção Pesada ltda . EPP . 
Vig .: 31/12/2012 . Proc .: 0003/2012 Preg: 0002/2012 1º T .aobj .: aqui-
sição de combustível para manutenção dos veículos da Frota Munici-
pal . Fica aditivado o prazo contratual constante no item 3 .1 da Cláusula 
Terceira fica prorrogado para 29 de Janeiro de 2013. Contrat.: Auto 
Posto beth ltda . Vig .: 29/01/2013 . Proc .: 0034/2012 Conv: 0002/2012 
1º T .aobj .: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Consultoria Técnica administrativa, in loco e a distância, 
para efetivação das ações técnico-administrativas no que tange as con-
tratações de bens e serviços e o controle na aplicação de recursos finan-
ceiros e bens patrimoniais, de modo a atender as exigências do sICoM 
- TCE/MG . Fica aditivado o prazo contratual constante no item 3 .1 da 
Cláusula Terceira fica prorrogado para 30 de Abril de 2013. Contrat.: 
s&l Consultoria administrativa ltda . Vig .: 30/04/2013 . Proc .: 
0046/2012 Conv: 0005/2012 1º T .aobj .: Prestação de serviços na 
manutenção nos micro-computadores, impresssoras e outros equipa-
mentos instalados nos diversos setores desta Prefeitura Municipal . Fica 
aditivado o prazo contratual constante no item 3 .1 da Cláusula Terceira 
fica prorrogado para 12 de Junho de 2013. Contrat.: Celso Magno Mota 
ME Vig .: 12/06/2013 . Proc .: 0039/2012 Conv: 0004/2012 1º T .aobj .: 
locação de máquinas copiadoras multifuncionais para manutenção dos 
serviços da administração Geral . Fica aditivado o prazo contratual 
constante no item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorrogado para 31 de 
Dezembro de 2013 . Contrat .: Gilson Ferreira Noronha Neto ME Vig .: 
31/12/2013 . Proc .: 0030/2012 Preg: 0010/2012 1º T .aobj .: Forneci-
mento de medicamentos constantes da lista oficial de preços da 
ABCFARMA, Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico, ao serviço Municipal de saúde, conforme descrição no 
anexo I deste Edital, através de escolha da proposta mais vantajosa 
para inscrição na ata de registro de Preços, integrante deste processo 
licitatório . Fica aditivado o prazo contratual constante no item 3 .1 da 
Cláusula Terceira fica prorrogado para 02 de Abril de 2013. Contrat.: 
Medway log Vig .: 02/04/2013 . Proc .: 0062/2012 Preg: 0043/2012 1º 
T .aobj .: Contratação de empresa para prestação de serviços em hospe-
dagem para atendimento de pacientes do Município em tratamento de 

saúde de oncologia na cidade de Varginha-MG . Fica aditivado o prazo 
contratual constante no item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorrogado 
para 03 de Julho de 2013 . Contrat .: luciene Pereira Maciel Vig .: 
03/07/2013 . Proc .: 0014/2012 Preg: 0007/2012 1º T .aobj .: Prestação 
de serviços especializados de telefonia Móvel Pessoal - sMP, através de 
ligações da área 035 e originadas das estações móveis dos diversos 
departamentos da administração Municipal . Fica aditivado o prazo 
contratual constante no item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorrogado 
para 29 de Março de 2013 . Contrat .: Vivo Participações sa Vig .: 
29/03/2013 . Proc .: 0007/2012 Preg: 0005/2012 1º T .aobj .: aquisição 
de materiais de manutenção destinados à atender os diversos setores da 
administração Municipal, em tabela oferecida pelo pregoeiro, vigente 
em Fevereiro de 2012, para inscrição em ata de registro de Preços . Fica 
aditivado o prazo contratual constante no item 3 .1 da Cláusula Terceira 
fica prorrogado para 14 de Maio de 2013. Contrat.: Ana Aparecida Par-
reira de Castro ME . / Comercial Guimarães Pereira ltda . Vig .: 
14/05/2013 . Proc .: 0003/2012 Preg: 0002/2012 10º T .aobj .: aquisição 
de combustível para manutenção dos veículos da Frota Municipal . Fica 
aditivado o prazo contratual constante no item 3 .1 da Cláusula Terceira 
fica prorrogado para 29 de Janeiro de 2013. Contrat.: Posto de Serviços 
Plataforma sete ltda . EPP . Vig .: 29/01/2013 . Proc .: 0242/2011 Disp .: 
0220/2011 2º T .a obj .: locação de imóvel para funcionamento do Cen-
tro de referência de assistência social - Cras de Pouso alto . Fica 
aditivado o prazo de vigência contratual de 01/01/2013 a 31/03/2013, o 
valor do presente termo aditivo alterado conforme índice INPC/IbGE 
de 5,95% (Cinco inteiros e noventa e cinco centésimos), conforme 
prevê a Cláusula sétima do contrato originário . Valor: r$2 .024,97 que 
serão pagos em 03 parcelas iguais . Contrat .: Francisca Maciel almeida . 
Vig .: 31/03/2013 . Proc .: 0045/2012 Concor: 0001/2012 2º T .aobj .: 
Contratação de empresa para execução de obra pública de calçamento 
com bloquetes sextavados, neste Município, conforme anexos, projetos 
básicos e especificações. Fica aditivado o prazo contratual constante no 
item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorrogado para 30 de Abril de 2013. 
Contrat .: Potencial Construção Pesada ltda . EPP . Vig .: 30/04/2013 . 
Proc .: 0408/2010 Disp .: 0376/2011 3º T .a obj .: locação de imóvel 
para funcionamento da biblioteca Municipal . Fica aditivado o prazo de 
vigência contratual de 01/01/2013 a 28/02/2013, o valor do presente 
termo aditivo alterado conforme índice INPC/IbGE de 5,95% (Cinco 
inteiros e noventa e cinco centésimos), conforme prevê a Cláusula 
sétima do contrato originário . Valor: r$1 .217,22 que serão pagos em 
02 parcelas iguais . Contrat .: Dulcinéa oliveira de Paula Martins . Vig .: 
28/02/2013 . Proc .: 0006/2012 Preg: 0004/2012 3º T .aobj .: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de transportes de alunos para 
atender o Programa Municipal de Transporte Escolar . Fica aditivado o 
prazo contratual constante no item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorro-
gado para 31 de Março de 2013 . Contrat .: Graça e Guida Transportes e 
Turismo ltda . ME Vig .: 31/03/2013 . Proc .: 0053/2009 Disp .: 0046/2009 
5º T .a obj .: locação de imóvel para funcionamento do Telecentro no 
Distrito de santana do Capivari . Fica aditivado o prazo de vigência con-
tratual de 01/01/2013 a 31/12/2013, o valor do presente termo aditivo 
alterado conforme índice INPC/IbGE de 5,95% (Cinco inteiros e 
noventa e cinco centésimos), conforme prevê a Cláusula sétima do 
contrato originário . Valor: r$4 .472,76 que serão pagos em 12 parcelas 
iguais . Contrat .: lica Maria Koeler Torino Vig .: 31/12/2013 . Proc .: 
0183/2008 Disp .: 0162/2008 5º T .a obj .: locação de imóvel para ins-
talação e funcionamento do Conselho Tutelar do Município .Fica aditi-
vado o prazo de vigência contratual de 01/01/2013 a 31/12/2013, o 
valor do presente termo aditivo alterado conforme índice INPC/IbGE 
de 5,95% (Cinco inteiros e noventa e cinco centésimos), conforme 
prevê a Cláusula sétima do contrato originário . Valor: r$7 .160,27 que 
serão pagos em 12 parcelas iguais . Contrat .: José benedito Mariano 
Filho Vig .: 31/12/2013 . Proc .: 0159/2008 Disp .: 0139/2008 5º T .a obj .: 
locação de imóvel, casa residencial para funcionamento do Órgão 
Municipal de Educação . Fica aditivado o prazo de vigência contratual 
de 01/01/2013 a 31/12/2013, o valor do presente termo aditivo alterado 
conforme índice INPC/IbGE de 5,95% (Cinco inteiros e noventa e 
cinco centésimos), conforme prevê a Cláusula sétima do contrato origi-
nário . Valor: r$7 .160,27 que serão pagos em 12 parcelas iguais . Con-
trat .: Maria aparecida Mancilha Nunes Vig .: 31/12/2013 . Proc .: 
0325/2009 Disp .: 0287/2009 5º T .a obj .: locação de imóvel para fun-
cionamento da secretaria Municipal de saúde e secretaria assistência 
social do Município . Fica aditivado o prazo de vigência contratual de 
01/01/2013 a 31/12/2013, o valor do presente termo aditivo alterado 
conforme índice INPC/IbGE de 5,95% (Cinco inteiros e noventa e 
cinco centésimos), conforme prevê a Cláusula sétima do contrato origi-
nário . Valor: r$6 .658,92 que serão pagos em 12 parcelas iguais . Con-
trat .: Francisca Elizabeth arantes de oliveira Vig .: 31/12/2013 . Proc .: 
0001/2010 Disp .: 0001/2010 7º T .a obj .: locação de imóvel para fun-
cionamento da sede da Prefeitura Municipal . Fica aditivado o prazo de 
vigência contratual de 01/01/2013 a 30/06/2013, o valor do presente 
termo aditivo alterado conforme índice INPC/IbGE de 5,95% (Cinco 
inteiros e noventa e cinco centésimos), conforme prevê a Cláusula 
sétima do contrato originário . Valor: r$8 .592,30 que serão pagos em 
06 parcelas iguais . Contrat .: Geraldo andré Guimarães sanga Vig .: 
30/06/2013 . Proc .: 0247/2010 Preg .: 0012/2010 7º T .aobj .: Contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de pronto 
socorro móvel de urgência e emergência com denominação uTI Móvel 
a fim de atender os pacientes do Município. Fica aditivado o prazo con-
tratual constante no item 3.1 da Cláusula Terceira fica prorrogado para 
31 de Dezembro de 2013 . Contrat .: unimed são lourenço – Coopera-
tiva Trabalho Médico . Vig .: 31/12/2013 . Pouso alto, 09 de Janeiro de 
2013 . Paulo Mancilha rangel – Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PouSo AlTo / MG: Edital de 
PrEGÃo – Tipo PrEsENCIal – Processo nº 0001/2013 – Pregão nº 
0001/2013 – objeto: aquisição de combustível para manutenção dos 
veículos da Frota Municipal . Credenciamento: 23/01/2013 às 13:00h 
e Propostas: 23/01/2013 às 13:30h . Dotações do orçamento vigente . 
Edital e informações complementares na sede da Prefeitura, de 12 às 
17 horas . Prefeitura Municipal de Pouso alto, 09 de Janeiro de 2013 – 
Janaína Soares Fonseca – Pregoeira Oficial. Vicente Wagner Guimarães 
Pereira – Prefeito Municipal .

Prefeitura Municipal de Pouso Alto / MG:Edital de PrEGÃo – 
Tipo PrEsENCIal – Processo nº 0003/2013 – Pregão nº 0003/2013 
– objeto: Contratação de serviços de sonorização, iluminação, palco, 
equipe de apoio, banheiros químicos, placas de fechamento e gradil 
durante a realização do Carnaval antecipado no dias 31/01, 01/02, 
02/02 e 03/02 de 2013 .Credenciamento: 23/01/2013 às 16:00h e Pro-
postas: 23/01/2013 às 16:30h . Dotações do orçamento vigente . Edital e 
informações complementares na sede da Prefeitura, de 12 às 17 horas . 
Prefeitura Municipal de Pouso alto, 09 de Janeiro de 2013 – Janaína 
Soares Fonseca – Pregoeira Oficial. Vicente Wagner Guimarães Pereira 
– Prefeito Municipal .

33 cm -10 371896 - 1
 aVIso - o Município de rochedo de Minas torna público que fará rea-
lizar a ToMaDa DE PrEços nº 001/2013, julgamento “Tipo Menor 
Preço”, para compra de Materiais de Construção . abertura da docu-
mentação: 31 de Janeiro de 2013, Horário: 14:00 hs, na sala de lici-
tações da Prefeitura, a Praça sebastião Gomes, 92, Centro – rochedo 
de Minas/MG, onde se encontra o Edital à disposição dos interessados, 
sérgio Colleta da silva - Prefeito Municipal .

2 cm -10 371943 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTA báRbARA/MG - pre-
gão presencial nº 06/13 . Menor preço mensal . objeto: locação de dois 
veículos utilitários . Data do recebimento das propostas e documentos: 
23/01/13 às 09:00, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro .
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 07/13 . Menor preço unitário . objeto: 
locação de motoniveladora, retroescavadeira, caminhão basculante, pá 
carregadeira e trator de esteira . Data do recebimento das propostas e 
documentos: 23/01/13 às 14:00, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro . 
os editais dessas licitações encontram-se à disposição dos interessados 
no site www .santabarbara .mg .gov .br e na Divisão de Compras da Pre-
feitura . santa bárbara, 10/01/13 . a) Cláudio alves braga – Pregoeiro .

3 cm -10 371922 - 1
Prefeitura Municipal de Santa cruz de Minas– aviso de licita-
ção - Processo licitatorio n° 005/2013 – Pregão Presencial (registro 
de Preços) n° 005/2013 – objeto: aquisição de cargas de GlP – Gás 
liquefeito de Petróleo em botijões de 13 kg- abertura: Dia 24/01/2013 
– Credenciamento: 13:45 h; abertura dos envelopes: 14 h . Edital no 

site www .amver .org .br . santa Cruz de Minas, 07/01/2013 – Tatiane Ele-
vinda de resende - Pregoeira

Prefeitura Municipal de santa Cruz de Minas –aviso de licitação - Pro-
cesso licitatorio n° 006/2013 – Pregão Presencial (registro de Preços) 
n° 006/2013 – objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços 
para produção de shows de bandas, incluindo o fornecimento de sonori-
zação, iluminação, palco e banheiro químico, em festividades diversas 
no município . abertura: Dia 25/01/2013 – Credenciamento: 13:45 h; 
abertura dos envelopes: 14 h . Edital no site www .amver .org .br . santa 
Cruz de Minas, 08/01/2013 – Tatiane Elevinda de resende - Pregoeira

4 cm -08 371343 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SANTANA dE PIRAPAMA/
MG- aviso de licitação - a P .M .s .P . Torna Público para os interessa-
dos que se fará realizar licitação na Modalidade de Pregão Presencial 
nº 001/13 - Processo licitatório nº 002/13, para aquisição Fracionada 
de Combustíveis . o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no 
endereço abaixo do dia 14/01/2013 ao dia 218/01/2013, no horário de 
9:00 as 11:30 e de 13:30 as 17:00, no setor de licitações abertura será 
no dia 23/01/2013, às 10:00, na av . santana nº 101 - Centro - santana 
de Pirapama . Informações tel: (31) 3717-1370 .
 licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 002/13, Processo 
licitatório nº 03/13, visando à locação de veículos com seus respecti-
vos motoristas para transportar alunos da Zona rural deste Município . 
os Editais e seus anexos estarão à disposição dos interessados no setor 
de licitações, do dia 14/01/2013 ao dia 21/01/2013, no horário de 9:00 
as 11:30 e de 13:30 as 17:00, no setor de licitações . abertura será no 
dia 24/01/2013, às 10:00, na av . santana nº 101 - Centro - santana de 
Pirapama . Informações tel: (31) 3717-1370 .
 licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 003/13 - Processo 
licitatório nº 04/13, para aquisição fracionada de Materiais Descartá-
veis, limpeza e Diversos . o Edital e seus anexos poderão ser adquiri-
dos somente no endereço abaixo do dia 14/01/2013 ao dia 21/01/2013, 
no horário de 9:00 as 11:30 e de 13:30 as 17:00, no setor de licitações 
abertura será no dia 24/01/2013, às 14:00, na av . santana nº 101 - 
Centro - santana de Pirapama . Informações tel: (31) 3717-1370 . Kenia 
Marques dos santos - Prefeita Municipal .

6 cm -10 371830 - 1
 EXTraTo DE PublICaçÃo

aVIso DE lICITaçÃo - o MuNICÍPIo DE saNTaNa Do rIa-
CHo-MG, torna público que realizará Processo licitatório . nº 004-
PMsr/2013 na Mod . Pregão Presencial nº 002-PMsr/2013 . Tipo: 
Menor preço unitário . objeto: Prestação De serviços Técnicos Espe-
cializadosDe assessoria Para Elaboração Do Projeto Do PNaFM E Em 
Contabilidade Pública Com responsabilidade Técnica E softwares De 
Gestão Data da abertura: 22/01/2013 às 08h00min . Edital e informa-
ções com a CPl: (31) 3718-6127 - e-mail: licitacoes@santanadoria-
cho .mg .gov .br

3 cm -10 371866 - 1
PREFEITuRA dE SANTo ANToNIo do AVENTuREIRo/
MG- aviso de licitação . Processo nº 001/2013 . Pregão Presencial nº 
001/2013 . Tipo: Menor Preço por Item . objeto: aquisição de mobiliá-
rio e equipamento destinado ao atendimento dos alunos da rede munici-
pal de ensino, tais como: armário, estante, escaninho, conjunto de mesa 
e cadeira, conjunto de carteira infantil, conjunto de carteira, conjunto 
para refeitório, mesa para cadeirante e fogão industrial . legislação: 
lei Federal nº 8 .666/93, lei nº 10 .520/2002 e Decreto Municipal nº 
001/2010 . Data para entrega dos documentos para credenciamento, da 
Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação 
e dos Envelopes Proposta e Documentos de habilitação: 28/01/2013, 
às 13h00min . local da realização da sessão pública do Pregão: Pre-
feitura, situada à rua Carlos Torres, 45, Centro, na cidade de santo 
antonio do aventureiro, sala de licitações, após recebimento dos 
envelopes e documentos exigidos para o certame . Edital na íntegra: à 
disposição dos interessados na Prefeitura, endereço acima, de 2ª a 6ª 
feira, das 11h30min . às 17h30min ., até a data aprazada para o julga-
mento . 07/01/2013 . Marcelo de Matos - Pregoeiro . amaury de sá Fer-
reira - Prefeito .

4 cm -10 371811 - 1
 rETIFICaçÃo Nº 01 Do EDITal DE PrEGÃo PrEsENCIal 
002/2013 - Município de são Domingos do Prata/MG – Processo lici-
tatório nº 002/2013 – Pregão Presencial nº 002/2013 . obJETo: Con-
tratação de empresa para fornecimento de PNEus NoVos . o prego-
eiro do município de São Domingos do Prata/MG retifica o edital e 
anexos do processo acima mencionado . oNDE sE lÊ: menor preço 
por loTE; lEIa-sE: MENor PrEço Por ITEM . são Domingos do 
Prata, 09 de janeiro de 2013.Vicente Garcia Lima – Pregoeiro Oficial.

2 cm -10 371941 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo FÉlIX dE MINAS/MG- 
Errata de Publicação - Processo administrativo licitatório Nº .:04/2013 
Tomada de Preços Nº .:01/2013 - o Município de são Félix de Minas 
torna público aos interessados que será realizada licitação, modalidade 
Tomada de Preços do tipo Técnica e Preço nº 001/2013, para contrata-
ção de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria, 
assessoria e consultoria preventiva contínua na área de contas públi-
cas, em especial sobre despesa pública e funcionamento de controle 
interno, elaboração de normas técnicas sobre assuntos decorrentes dos 
atos da administração Públicas, com abertura dos envelopes, no dia 14 
de fevereiro de 2013, às 09h30min, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de são Félix de Minas . a cópia do Edital poderão ser obtidas 
na sede do Município na rua Frei Inocêncio, nº . 236, centro, são Félix 
de Minas - MG . Informações e Contato: Telefax (0xx33) 3246-9041 
(sr . Elismar ribeiro dos santos), ou e-mail: licitapmsfm@hotmail .
com . Data de abertura da sessão: onde se lê: a abertura será no dia 14 
de fevereiro de 2013 às 09h30min . leia-se: a abertura será no dia 27 
de fevereiro de 2013 às 09h30min . E, considerando que a correçãonão 
causará alteração na formulação das propostas ou em suas condições, 
oprazo fixado para sessão inaugurale demais condições e exigências 
do edital e seus anexos permaneceminalterados .Prefeitura Municipal de 
são Félix de Minas, 10 de janeiro de 2013 . Elismar ribeiro dos santos 
- Presidente da Comissão Permanente de licitação

5 cm -10 372046 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do RIo 
AbAIXo/MG– 1º aditivo ao contrato 14/2012 . Partes: PMsGra e 
Elisabete das Graças Gomes Fonseca . Valor: r$ 14 .685,24 – Vigência: 
04/01/2013 até 31/12/2013 .

1 cm -10 371961 - 1
o MuNIcÍPIo dE SÃo JoÃo do oRIENTE - MG,torna a 
público extrato de Edital do Processo nº . 001/2013, Pregão Presencial 
nº. 001/2013, para aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Filtros e 
outros, a sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 24/01/2013, 
às 08:30 horas, na sala de licitações, prédio sede da Prefeitura Muni-
cipal, situada a Praça 1º de Março, 46 – Centro – Tel (33) 3356-1159 . 
são João do oriente (MG) – alonso de oliveira ruela - Prefeito Muni-
cipal - 10/01/2013 .

2 cm -10 371831 - 1
o Município de São Joaquim de bicas - MGtorna público aos inte-
ressados a realização de Pregão Presencial nº 01/2013 . objeto: aquisi-
ção de combustível para atendimento da frota Municipal . Tipo: menor 
preço por item . abertura das Propostas: 24/01/2013, às 10h . Informa-
ções: (31) 3534-9000 ramal 217 e por e-mail compras .licitacao2013@
yahoo .com .br .

o Município de são Joaquim de bicas - MG torna público aos inte-
ressados a realização de Pregão Presencial nº 02/2013 . objeto: aquisi-
ção de oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em regime de 
comodato para atendimento da secretaria Municipal de saúde . Tipo: 
menor preço por item . abertura das Propostas: 24/01/2013, às 14h . 
Informações: (31) 3534-9000 ramal 217 e por e-mail compras .licita-
cao2013@yahoo .com .br .

o Município de são Joaquim de bicas/ MG através do seu Prefeito, 
luciano Gustavo do amaral Passos, torna público despacho de raTI-
FICaçÃo DE DIsPENsa nº 03/2013, objeto locação de máquinas 
para atendimento da secretaria de obras e serviços urbanos empresa 
contratada MaFra EQuIPaMENTos lTDa, ao preço de r$ 
76 .560,00 mensal totalizando r$ 153 .120,00 com estimativa para 60 
dias, Com base no artigo 24, inciso IV da lei Federal 8 .666/93 . rati-
ficada em 10/01/2012.

5 cm -10 372088 - 1


