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MuNICÍPIo DE sÃo PEDro Dos FErros . Extrato de resci-
são de convênio . Conveniado: Fundação José Peres . objeto: coo-
peração mútua plantão médico de urgência e emergência . Funda-
mento legal: cláusula sétima, item 7 .1 do termo de convênio c/c 
o art . 78, incisos X e XII c/c o art . 79, inciso I, da lei 8 .666/93 . 
Vigência: 01/04/2012 . são Pedro dos Ferros, 30 de março de 
2012 .

2 cm -11 284163 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo PEdRo doS FER-
RoS . Extrato de edital . Pregão Presencial nº017/2012 . a Prefei-
tura Municipal de são Pedro dos Ferros faz tornar público que irá 
realizar procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial 
nº017/2012, para contratação de empresa para realização de even-
tos festivos, com contratação de sonorização, iluminação, tendas, 
materiais e equipamentos para estruturação do evento, segurança, 
locução e divulgação. Demais especificações, informações e edi-
tal, poderão ser obtidas junto a Pregoeira da Prefeitura Munici-
pal, na Praça Prefeito armando rios, 186, centro, são Pedro dos 
Ferros ou pelo telefone (33)3352-1286 . são Pedro dos Ferros, 11 
de abrilde 2012 .

Prefeitura Municipal de são Pedro dos Ferros . Extrato de edi-
tal . Pregão Presencial nº018/2012 . a Prefeitura Municipal de 
são Pedro dos Ferros faz tornar público que irá realizar procedi-
mento licitatório, modalidade Pregão Presencial nº018/2012, para 
registro de Preços objetivando a prestação de serviços de mão de 
obra e o fornecimento/aquisição de peças automotivas de veículos 
leves, caminhões, ônibus e patrulha mecanizada . Demais especi-
ficações, informações e edital, poderão ser obtidas junto a Pre-
goeira da Prefeitura Municipal, na Praça Prefeito armando rios, 
186, centro, são Pedro dos Ferros ou pelo telefone (33)3352-
1286 . são Pedro dos Ferros, 11 de abril de 2012 .

5 cm -11 284123 - 1
o MuNIcÍPIo dE SARZEdofaz saber que, através do Decreto 
Municipal de Nº685 de 2012 “aprova o loteamento denominado 
baIrro rEsIDENCIal VIsTa Da laGoa, localizado na 
Zona urbana desta cidade, e dá outras providências” .

1 cm -12 284239 - 1
o MuNIcÍPIo dE SERRANIA,por seu Prefeito Municipal, 
HOMOLOGA o resultado final do Concurso Público n. 001/2011, 
divulgado em 10/04/2012, realizado pela empresa seap Consul-
toria & Concursos Públicos, através do Decreto n . 696, de 11 de 
abril de 2012 . salvador rodrigues Moreira – Prefeito Municipal .

1 cm -12 284367 - 1
o Município de Sete lagoastorna público aos interessados que 
está realizando licitação pública, Processo licitatório nº 52/2012, 
na forma Chamada Pública nº 02/2012, cujo objeto é a autoriza-
ção, a título precário, pelo prazo máximo de 90 dias, para uso das 
dependências físicas da Ilha do Milito (situada na avenida Getúlio 
Vargas nº 350) e do restaurante Mirante (av . Maurílio de Jesus 
Peixoto nº 1 .256, b . boa Vista) para quem maior lance ofertar ao 
Poder Público Municipal . os envelopes contendo a documentação 
e proposta comercial deverão ser entregues até às 9h:00min do dia 
07 de maio de 2012 . o edital poderá ser consultado e/ou retira-
dos na Consultoria de licitações, sito a rua Cônego raimundo 
nº 32, centro, sete lagoas/MG, no horário de 8h:00 às 11h:00 
e de 13h:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira, sem ônus . Mais informa-
ções poderão ser obtidas através do telefone (31) 3779-3700 . sete 
lagoas, 11/04/2012 . aparecida Maria Duarte barbosa, Presidente 
da Comissão de licitação . o Município de sete lagoas torna 
público aos interessados que está realizando licitação pública, 
processo licitatório nº 50/2012, modalidade Tomada de Preço nº 
02/2012, cujo objeto é a construção de gradil frontal para a Escola 
Municipal Helena rodrigues branco, conforme projeto . os enve-
lopes contendo a documentação e proposta comercial deverão ser 
entregues até às 14h:00min do dia 07 de maio de 2012 . o edital 
poderá ser consultado e/ou retirado na Consultoria de licitações, 
sito a rua Cônego raimundo nº 32, centro, sete lagoas/MG, no 
horário de 8h:00 às 11h:00 e de 13h:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira, 
mediante pagamento de r$ 20,00 (vinte reais) . Mais informa-
ções poderão ser obtidas através do telefone (31) 3779-3700 . sete 
lagoas, 11/04/2012 . aparecida Maria Duarte barbosa, Presidente 
da Comissão Permanente de licitação .

6 cm -11 283932 - 1
aviso de ata de registro de Preços – PrEGÃo ElETrÔNICo 
009/2012 - SRP. O Pregoeiro oficial do Município de SETE 
laGoas (MG) torna pública ata de registro de Preços do 
Processo licitatório 023/2012 – objeto: aquisição de material 
de higiene pessoal, conforme solicitação da secretaria Munici-
pal de assistência social . Empresas: br EXPorT DIsTrIbuI-
Dora lTDa fornecendo toalha de banho (lote 01) no valor 
r$ 22 .750,00; MINas ClEaNEr CoMErCIal lTDa forne-
cendo desodorante, creme dental, absorvente e aparelho de bar-
bear (lotes 02, 04, 05 e 09) no valor r$ 11 .530,00; EMPrEEN-
DIMENTo CoMErCIal saara lTDa fornecendo sabonete 
e esponja p/ banho (lotes 03 e 10) no valor r$ 2 .525,00; FraN-
CIaNE DE CÁssIa bIsCaro ME fornecendo escova dental 
(lote 06) no valor r$ 1 .440,00; MErCEarIa INDIaNoPolIs 
lTDa fornecendo shampoo, creme p/ cabelo, pente e creme hidra-
tante (lotes 07, 08, 11 e 12) no valor r$ 59 .895,00 . Vigência das 
atas: 12/04/2012 a 12/04/2013 . Inf .: (31) 3779-3700 . Vinicius b . 
andreata – Pregoeiro . ricardo lúcio santos silva – Consultor .
Extrato de Contrato – PrEGÃo PrEsENCIal 013/2012 . o 
Pregoeiro oficial do Município de SETE LAGOAS (MG) torna 
público contratos, nº 018/2012, 019/2012, 020/2012, 021/2012 
e 022/2012, do Processo licitatório 043/2012 – objeto: aquisi-
ção de materiais e contratação de serviços de empreiteiros para 
construção das Quadras Poliesportivas da FEMM, conforme soli-
citação da secretaria Municipal de Esporte e lazer . Empresas: 
Marla CoNsTruçõEs lTDa-ME fornecendo os lotes 03, 
06, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 76, 88, 96, 106, 113 e 115 no valor: 
r$ 63 .150,81; FElT ElÉTrICa lTDa fornecendo os lotes 11, 
12, 37, 39, 40, 45, 48 e 60 no valor: r$ 14 .773,08; MaTErsETE 
MaTErIaIs DE CoNsTruçÃo lTDa fornecendo lotes 01, 
04, 05, 09, 42 a 44, 46, 51 ao 58, 61, 64, 66 a 69, 71 a 73, 77 ao 
86, 89, 90, 92 a 95, 97 a 101, 103 a 105, 107 a 110, 112, 114 e 
116, no valor: r$ 54 .751,74; sW CoMErCIal DE uTIlIDa-
DEs lTDa fornecendo os lotes 08, 14 a 18, 20, 23, 27 a 30 e 
32 no valor r$: 130 .424,03; l&r MaTErIaIs Para CoNs-
TruçÃo lTDa fornecendo os lotes 02, 07, 13, 38, 49, 50, 87, 
91, 102 e 111 no valor: r$ 11 .009,20 . Vigência dos contratos: 
10/04/2012 a 10/04/2013 . os lotes 47, 62, 63 e 65 foram decla-
rados como desertos e os lotes 10, 34, 35, 36, 70, 74 e 75 foram 
declarados como fracassados, conforme parecer . a descrição dos 
lotes encontra-se nos autos do processo . Inf .: (31) 3779-3700 . 
Vinicius b . andreata – Pregoeiro . ricardo lúcio santos silva 
– Consultor .
aviso de ata de registro de Preços – PrEGÃo ElETrÔNICo 
003/2012 - SRP. A Pregoeira oficial do Município de SETE 
laGoas (MG) torna pública ata de registro de Preços do Pro-
cesso licitatório 011/2012 – objeto: Contratação de pessoa física 
ou jurídica para emitir processos de licenciamento ambiental de 
estações de rádio base, conforme solicitação da secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente . Empresa: EME Engenharia ambien-
tal ltda fornecendo o objeto (lote 01) no valor r$ 91 .000,00 . 
Vigência da ata: 11/04/2012 a 11/04/2013 . Inf .: (31) 3779-3700 . 
Gisele Moreira da silva – Pregoeira . ricardo lúcio santos silva 
– Consultor .
aviso de ata de registro de Preços – PrEGÃo ElETrÔ-
NICO 095/2011 - SRP. A Pregoeira oficial do Município de 
sETE laGoas (MG) torna pública ata de registro de Preços 
do Processo licitatório 256/2011 – objeto: aquisição de mate-
rial de escritório, conforme solicitação da secretaria Municipal 
de Educação . Empresas: MÁXIMo DIsTrIbuIDora lTDa 
fornecendo lotes 01 e 53 no valor: r$ 16 .240,00; PaPElarIa 

IrMÃos borGEs lTDa fornecendo lotes 02, 07, 09, 15, 16, 
18, 19, 23, 26, 27, 28, 33, 43, 49, 51 e 56 no valor r$ 55 .614,00; 
Mecpaper ltda-epp fornecendo lotes 03, 04, 05, 10, 22, 24, 29, 
30, 32, 34 e 54 no valor: r$ 132 .752,00; aV7 Comércio de Equi-
pamentos Eletrônicos ltda-ME fornecendo lote 06 no valor: r$ 
3 .000,00; Mercearia Indianópolis ltda fornecendo lotes 08, 45, 46 
e 50 no valor: r$ 85 .048,00; TEVIlo CoMÉrCIo lTDa-ME 
fornecendo lotes 11, 12, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 51 
e 52 no valor: r$ 228 .183,00; rossI suPrIMENTos E sEr-
VIços lTDa-ME fornecendo lotes 13, 47 e 48 no valor: r$ 
5 .973,00; Casa Do arTIsTa lTDa-ME fornecendo lotes 14 e 
20 no valor: r$ 74 .000,00; riquel CoMErCIal DE ElETro-
ElETrÔNICos, CoNFECçõEs E Ferramentas ltda-ME forne-
cendo lote 17 no valor: r$ 2 .400,00; DENIs ErNaNI bECKEr 
fornecendo lote 25 no valor: r$ 150 .000,00; rCs CoMÉrCIo E 
sErVIço lTDa-ME fornecendo lote 31 no valor: r$ 11 .295,00 . 
Vigência da ata de registro de Preços: 30/03/2012 a 30/03/2013 . 
Inf .: (31) 3779-3700 . Gisele Moreira da silva – Pregoeira . 
ricardo lúcio santos silva – Consultor .

16 cm -12 284270 - 1
PublICaçÃo

PrEFEITura MuNICIPal DE TaParuba-MG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 007/2012

obJETo: aquisição parcelada de gêneros alimentícios para 
secretaria Municipal de Educação em atendimento a Educação de 
Jovens e adultos - EJa .
abErTura: 24 de abril de 2012 às 09:00 horas
Maiores informações encontram-se a disposição dos interessados 
na Prefeitura Municipal de Taparuba à av . arminda Medeiros, 
141- Centro – TaParuba/MG, ou pelofone (33)-3314-8000, 
e-mail: planejamento@taparuba .mg .gov .br .
rosângela lamarca de oliveira barcelos – Pregoeira

PublICaçÃo

PrEFEITura MuNICIPal DE TaParuba-MG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 008/2012

obJETo: aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza 
e higiene e utensílios para o Cras .
abErTura: 24 de abril de 2012 às 13:00 horas
Maiores informações encontram-se a disposição dos interessados 
na Prefeitura Municipal de Taparuba à av . arminda Medeiros, 
141- Centro – TaParuba/MG, ou pelofone (33)-3314-8000, 
e-mail: planejamento@taparuba .mg .gov .br .
rosângela lamarca de oliveira barcelos – Pregoeira

6 cm -12 284368 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TEIXEIRAS- EsTaDo DE 
MINas GEraIs - aVIso DE lICITaçÃo - ProCEsso Nº 
014/2012 - ToMaDa DE PrEços 007/2012 - o Município de 
Teixeiras/MG convida os interessados a apresentarem propostas 
para aquisição de Material de Consumo odontológico e para o 
laboratório (realização de exames) . a entrega dos envelopes de 
proposta está prevista para o dia 30 de abril de 2012 até as 14:00 
horas, na sala da Comissão de licitação, situada no prédio da 
Prefeitura, à rua antônio Moreira barros, 101 . o Edital com-
pleto poderá ser adquirido através do site www .teixeiras .mg .gov .
br . Maiores informações pelo telefone (31) 3895 - 1066 .- Teixei-
ras/MG, 11 de abril de 2012 . - Elber Vieira alves - Presidente da 
Comissão de licitação

3 cm -11 283925 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TEIXEIRAS- EsTaDo DE 
MINas GEraIs - aVIso DE lICITaçÃo - ProCEsso Nº 
013/2012 - ToMaDa DE PrEços 006/2012 - o Município de 
Teixeiras/MG convida os interessados a apresentarem propostas 
para aquisição de Gêneros alimentícios, Material de limpeza e 
Higiene para as secretarias Municipais . a entrega dos envelopes 
de proposta está prevista para o dia 27 de abril de 2012 até as 
14:00 horas, na sala da Comissão de licitação, situada no prédio 
da Prefeitura, à rua antônio Moreira barros, 101 . o Edital com-
pleto poderá ser adquirido através do site www .teixeiras .mg .gov .
br . Maiores informações pelo telefone (31) 3895 - 1066 . - Teixei-
ras/MG, 11 de abril de 2012 . - Elber Vieira alves - Presidente da 
Comissão de licitação

3 cm -11 283915 - 1
CoMuNICaDo Do CrEDENCIaMENTo 001/2012 - o 
MuNICÍPIo DE TEÓFIlo oToNI/MG torna público os nomes 
dos membros que irão compor a subcomissão para avaliação 
das propostas técnicas referentes à CoNTraTaçÃo DEa-
GÊNCIa DE PublICIDaDE/ProPaGaNDa Para CrIa-
çÃo, ProDuçÃo DE PEças PublICITÁrIas,PEças DE 
CoMuNICaçÃo VIsual, PEças DE CoMuNICaçÃo 
ElETrÔNICa, PlaNEJaMENTo DE CoMuNICaçÃo 
INsTITuCIoNal, PEsQuIsas, DEsENVolVIMENTo DE 
CaMPaNHas PublICITÁrIas,DIVulGaçÃo DE EVEN-
Tos E CaMPaNHas Nas MÍDIas DE rÁDIo, TElEVIsÃo 
E IMPrENsa, ProDuçÃoDE MaTErIaIs GrÁFICos E 
ouTros ElEMENTos DE DIVulGaçÃo a sErEM rEa-
lIZaDas DuraNTE o aNo DE 2012, no dia 23 de abril de 
2012: Diogo brito lopes, aloídes souza de oliveira e Concei-
ção aparecida de souza . T .otoni, 12/04/12 - Maria José Haueisen 
Freire – Prefeita Municipal .

4 cm -12 284567 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TIMÓTEo- aVIso DE 
lICITaçÃo . o Município de Timóteo torna público que reali-
zará às 09:00 horas, do dia 25 de abril de 2012, em sua sede, 
à avenida acesita, nº . 3 .230, bairro são José, na sala de reu-
niões de licitações, o PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 020/2012, 
rEGIsTro DE PrEços Nº 013/2012, ProCEsso aDMINIs-
TraTIVo Nº . 126/2012, do tipo MENor PrEço uNITÁrIo, 
cujo objeto é o registro de Preços paracontratação de empresa 
especializada para fornecimento de materiais de fogos de arti-
fícios para atender eventos diversos no Município de Timóteo, 
incluindo montagem e execução . o presente Edital e seus ane-
xos estarão à disposição dos interessados na Coordenadoria de 
Compras e licitações desta Prefeitura, localizada à av . acesita, 
nº . 3230, bairro são José, Timóteo/MG . Melhores informações 
pelos telefones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-4701 e pelo endereço 
eletrônico: comprastimoteo@gmail .com . Timóteo, 11 de abril de 
2012 . José Pereira – Pregoeiro .

4 cm -12 284683 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TIMÓTEo-aVIso DE 
lICITaçÃo . o Município de Timóteo, através da Comissão 
Permanente de licitações, nos termos da legislação vigente, lei 
Federal nº . 8 .666, de 21/06/93 e alterações, torna público que, no 
dia 02de maio de 2012, às14:00 horas, na sua sede, fará realizar 
licitação, na modalidade ToMaDa DE PrEços Nº . 004/2012, 
ProCEsso aDMINIsTraTIVo Nº . 127/2012, sob o regime de 
empreitada por preço unitário, tipo MENor PrEço Global, 
que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução de alambrados, na reforma do Campo de Futebol do 
bairro Cachoeira do Vale, neste Município, com fornecimento de 
materiais, convênio nº . 467/11, da secretaria de Estado de Espor-
tes e Juventude – sEEJ . Comunica, ainda, que o presente Edital 
e seus anexos estarão à disposição dos interessados na Prefei-
tura Municipal de Timóteo/Coordenadoria de Compras e licita-
ções, situada à avenida acesita, nº . 3 .230, bairro são José, Timó-
teo/MG, onde poderá ser adquirido pelo valor de r$20,00(vinte 
reais) . Timóteo, 11 de abril de 2012 . José Pereira - Presidente 
da CPl .

4 cm -12 284713 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE TocoS do MoJI–
MG,Termo de Ratificação – PRC 0039/2012 Dispensa 0011/2012 
Ratifico, na forma do artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
as conclusões da procuradoria jurídica favorável a dispensa de 
licitação, com amparo no Inciso II art . 24 da mesma lei, para con-
tratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em 
alarmes e portões eletrônicos . antônio rosário Pereira (Prefeito 
Municipal) .

2 cm -12 284423 - 1
Município de Tumiritinga/MG-ToMaDa DE PrEços nº . 
024/2012-Proc. nº. 056/2012. Objeto: Contratação de Profissio-
nais de saúde para atendimento no Município de Tumiritinga . 
Entrega e abertura dos Envelopes: 30 .04 .2012, às 09:00 horas . 
Edital: av . amazonas, 864, Centro, ou pelo e-mail pref .tumiri-
tinga@hotmail .com-CPl .

1 cm -12 284188 - 1
Extratos de Contratos Firmados em Março/2012

Retificação de Publi cação de Extrato dos Contratos Nº 055.1, 
055 .2/2011 - rEF .: Pal Nº 039/2011-Tomada de Preços 
Nº012/2011 .onde se lê:Cláudio Gregório rodrigues de souza-
ME-CNPJ sob o n . 03 .343 .478/ 0001-02 - r$ 362,92; leia-se: 
Cláudio Gregório rodrigues De souza – ME - CNPJ sob o n . 
03 .343 .478/0001-02 - r$ 352,82; onde se lê: Nilson acá-
cio Maciel santos - r$ 787,03 leia-se: Nilson acácio Maciel 
santos - r$ 606,13 . Vigência: 30/12/2011 a 29/02/2012 . CPl . 
TurMalINa/MG .
EXTraTo Dos CoNTraTos Nº 096, 097, 098, 099, 100, 
101, 102, 103 E 104/2012 - rEF .: Pal 016/2012 – CHaMaDa 
PÚblICa – 001/2012 . obJETo: aquisição de gêneros alimen-
tícios da agricultura familiar e empreendedor individual familiar 
rural no Município de Turmalina-MG . CoNTraTaNTE: Pref . 
de Turmalina/MG . CoNTraTaDos/CPF/Valor ToTal: 
aNDErsoN PINHEIro DE aNDraDE - 061 .744 .956-20 - r$ 
837,50; aNDrÉ PErEIra DIas - 004 .837 .086-34 - r$ 1 .410,00; 
bENJaMIM soarEs Da TrINDaDE - 349 .692 .176-53 - r$ 
2 .280,00; CÉlIo CorDEIro DE MaCEDo - 824 .572 .046-15 
- r$ 2 .278,00; ErCÍlIa CEsar DE JEsus sIlVa - 
044 .833 .866-11 - r$ 2 .048,50; IZaEl TEoTÔNIo FErrEIra 
- 035 .013 .866-48 - r$ 300,00; JoÃo DoMINGos olIVEIra 
DE MaCEDo - 553 .511 .586-04 - r$ 950,00; MarIa EPoNINa 
baTIsTa DE olIVEIra - 705 .396 .856-15 - 1 .465,00; ValDEZ 
GoMEs Da sIlVa - 650 .720 .576-15 - r$ 2 .515,00 . Vigência: 
30/03/2012 a 30/06/2012 . CPl . PrEF . TurMalINa/MG .
Extrato do Contrato Nº 079/2012 -rEF .: Pal 027/2012 – Dis-
pensa 004/2012; objeto: Contratação de empresa para aquisição 
de Cimento para fabricação de bloquetes destinados ao calçamento 
de Vias Públicas do município de Turmalina/MG;Contratada: 
Holcim (brasIl) sa-CNPJ:60 .869 .336/0001-17 .Valor Total: 
r$ 177 .400,00; VIGÊNCIa 15/03/2012 a 31/12/2012  . CPl . 
TurMalINa/MG .
EXTraTo Dos CoNTraTos Nº 073 E 074/2012 – rEF .: Pal 
020/2012 – C . CoNVITE 004/2012; obJETo: Contratação de 02 
(dois) profissionais (pessoa física ou por meio de pessoa jurídica 
do ramo) para assessorar juridicamente os vários segmentos da 
administração municipal nas questões de natureza administrativa, 
como contratos, licitações, convênios, ajustes, bem como para 
defender os interesses do Município nos processos judiciais em 
que o mesmo for parte; Contratados/oab/Valor Total: bruno César 
antunes Viana - 88 .297 - r$ 35 .820,00; Gil adriane de souza - 
92 .464 - r$ 35 .890,00 . Vigência 06/03/2012 a 31/12/2012 . CPl . 
Turmalina/MG .
EXTraTo Dos CoNTraTos Nº 091, 092 E 093/2012 – rEF .: 
Pal 024/2012 – PrEGÃo PrEsENCIal 005/2012; obJETo: 
Contratação de serviços técnicos profissionais especializados 
prestados por pessoa física ou jurídica para realização de con-
sultas oftalmológicas, exames de ultrassom e consultas médi-
cas; CoNTraTaDos/CNPJ/Valor ToTal: PrEsTar 
ClÍNICa MÉDICa s/C lTDa - 12 .416 .559/0001-86 - r$ 
37 .333,30; ClÍNICa DE olHos Dr . EVaNIlDo sIlVa - 
07 .524 .4888/0001-03 - 46 .388,33; bFMED - sErVIços MÉDI-
Cos lTDa - 14 .807 .921/0001-75 - r$ 150 .061,30 . VIGÊNCIa 
21/03/2012 a 31/12/2012 . CPl . TurMalINa/MG .
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 095/2012 – rEF .: Pal 003/2012 
– CoNCorrÊNCIa PÚblICa Nº 001/2012; obJETo: Contra-
tação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços técni-
cos profissionais no atendimento às necessidades das unidades de 
saúde do município de Turmalina/MG; Contratada/CrMJ/Valor 
Total: Enda Carla Viana Serafim Teixeira Araújo - 32048 – R$ 
101 .516,32 . Vigência 26/03/2012 a 31/12/2012 . CPl . Turmalina/
MG .
EXTraTo DE DEsIsTÊNCIa Do CoNTraTo Nº 048/2012 – 
rEF .: Pal 023/2012 – DIsPENsa 003/2012; obJETo: loca-
ção de imóveis destinados às dependências: secretaria de ação 
social; funcionamento Creche; funcionamento Cras; funciona-
mento sala de aula; ativ . administrativas; funcionamento Peti; 
Emater; NasF; Pró Jovem; siat e sistema de abas . Água Caça-
ratiba; DEsIsTENTE: EuGÊNIa PINHEIro DE MaCEDo 
- CPF: 604 .721 .466-53 . VIGÊNCIa 13/02/2012 a 13/02/2012  . 
CPl . TurMalINa/MG .
EXTraTo DE CoNTraTo Nº 075/2012– rEFErENTE: P .a .l 
Nº 014/2012 – Tomada de Preços Nº 002/2012 . objeto: Con-
tratação de empresa do ramo de engenharia civil para implan-
tação de semáforo, sinalização estatigráfica horizontal e verti-
cal e intervenções em pavimentos, passeios, jardins na cidade 
de Turmalina/MG . Contratante:Pref . M . Turmalina/MG . CoN-
TraTaDo/Valor ToTal: sITraN sINalIZaçÃo DE 
TrÂNsITo INDusTrIal lTDa – CNPJ: 16 .502 .551/0001-93 
- r$ 154 .611,23 – ordem de serviço: 27/03/12-Vigência: 02 
meses .C .P .l . Pref . M . Turmalina/MG .
EXTraTo DE CoNTraTo Nº 076/2012– rEFErENTE: P .a .l 
Nº 015/2012 – ToMaDa DE PrEços Nº 003/2012 . obJETo: 
Contratação de empresa de consultoria para a prestação de servi-
ços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, par-
celamento do solo urbano, projetos técnicos de pavimentação, 
drenagem pluvial, esgotamento sanitário e redes de água tratada, 
licenciamento ambiental, descaracterização de terreno rural para 
urbano e confecção dos títulos . Contratante: Pref . M . Turmalina/
MG . Contratado/Valor Total: Ello PErÍCIas E CoNsulTo-
rIa s/s lTDa – CNPJ: 05 .639 .017/0001-07 - r$ 196 .500,00 – 
ordem de serviço: 09/03/12 -Vigência: 90 dias . C .P .l . PrEF . M . 
TurMalINa/MG .
Extrato de Contrato Nº 077/2012– referente: P .a .l Nº 030/2012 
– Dispensa Nº 005/2012 . objeto: Contratação de empresa do 
ramo de engenharia civil para reforma geral e reforço nas fun-
dações no prédio do Cras – Centro de referência de assistência 
social . Contratante: Pref . M . Turmalina/MG . Contratado/Valor 
Total: Construtora Gouveia ltda -CNPJ: 07 .373 .341/0001-51 - 
r$ 33 .374,07 – ordem de serviço: 12/03/12 -Vigência: 60 dias 
 .C .P .l . PrEF . M . TurMalINa/MG .
Extrato de Contrato nº078/2012-referente:P .a .l nº021/2012- 
C . Convite Nº007/2012 .objeto:Contratação de empresa para 
aquisição de equipamentos móveis para ambientação do Centro 
administrativo e dos espaços físicos do Polo uab IV do muni-
cípio de Turmalina/MG . Contratante:Pref . M . Turmalina/MG . 
Contratado/Valor Total: Marisa rodrigues da silva & Cia ltda-
CNPJ:06 .096 .478/0001-43-r$ 27 .570,00-Vigência: 15/03/12 a 
15/05/12 .C .P .l . Pref . M . Turmalina/ MG .
Extrato de Contrato Nº 080 . 081 082 . 083 . 084 /2012-re-
ferente: P .a .l Nº017/2012-Tomada de Preços Nº004/2012 .
objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros ali-
mentícios e materiais de limpeza e de consumo para uso do 
“PETI” e “lar do Idoso” em atendimento às necessidades da 
secretaria Municipal de ação social do município de Tur-
malina-MG .Contratante:Pref . M . Turmalina/MG . Contrata-
das/ Valor Total:José Cordeiro Gonçalves & Filho ltda-CNPJ: 
65 .108 .177/ 0001-51 - r$ 6 .000,00; Gama Comércio ataca-
dista de Produtos alimentícios ltda-CNPJ:03 .847 .403/0001-
69-r$ 5 .701,65; Geraldo Heder souza Machado - ME – CNPJ: 

38 .594 .040/0001-81 - r$ 20 .392,16; Mercearia são Pedro ltda 
– CNPJ: 02 .854 .869/0001-29 - r$ 2 .870,45; antônio José Cor-
deiro - ME – CNPJ: 20 .807 .194/0001-49- r$ 6 .832,98 – Vigên-
cia: 16/03/12 a 16/09/12 . C .P .l . Pref . M . Turmalina/MG;
Extrato de Contrato Nº 085 . 086 087 . 088 . 089 /2012– refe-
rente: P .a .l Nº018/2012-Tomada de Preços Nº005/2012 .objeto: 
Contrata ção de empresa para aquisição de gêneros alimentí-
cios, materiais de limpeza e de consumo em geral para uso das 
Creches,Escolas - Pré-Escolar-Ensino Fundamental-Médio e 
EJa em atendimento às neces sidades da secretaria Munici-
pal de Educação do município de Turmali na-MG .Contratante: 
Pref . M . Turmalina/MG . Contratadas/Valor Total: José Cor-
deiro Gonçalves & Filho ltda-CNPJ:65 .108 .177/0001-51- r$ 
50 .400,00; Gama Comércio atacadista de Produtos alimentícios 
ltda–CNPJ:03 .847 .403/0001-69-r$ 36 .920,80; Geraldo Heder 
souza Machado-Me–CNPJ: 38 .594 .040/0001-81 - r$ 47 .289,41; 
Mercearia são Pedro ltda – CNPJ: 02 .854 .869/0001-29 - r$ 
29 .800,75; antônio José Cordeiro-Me-CNPJ: 20 .807 .194/0001-
49-r$ 57 .693,65– Vigência: 19/03/12 a 19/09/12 . C .P .l . Pref . M . 
Turmalina/MG;
Extrato de Contrato Nº 090/2012– referente: P .a .l Nº 019/2012 
– Pregão Nº003/2012 .objeto:contratação de empresa para a 
aquisição de pneus,câmaras e protetores para manutenção da 
frota municipal . Con tratante:Pref . M . Turmalina/MG . Con-
tratado/Valor Total: Valdemar Gonçalves de Macedo-Me-
CNPJ:17 .523 .101/0001-40-r$ 139 .820,00- Vigência: 19/03/12 a 
31/12/12 . C .P .l . Pref . M . Turmalina/MG .
Extrato de Contrato nº094/2012-referente: P .a .l nº019/2012 – 
Pregão Nº003/2012 .objeto:contratação de empresa para a aqui-
sição de pneus, câmaras e protetores para manutenção da frota 
municipal .Contratan te:Pref . M . Turmalina/MG .Contratado/
Valor Total:Cláudio Gre gório rodrigues de souza-ME–
CNPJ:03 .343 .4787/0001-02-r$ 36 .458,00-Vigência:22/03/12 a 
22/09/12 .C .P .l .Pref . M . Turmalina/ MG .
Retificação de Extrato de Contrato Nº 010/2012– Referente: 
P .a .l Nº 006/2012 -Inexigibilidade Nº 001/2012 . onde se 
lê Contratado/Valor Total: José Murilo Cordeiro - CNPJ – 
19 .120 .799/0001-88 - r$ 13 .830,48, lê-se Contratado/Valor 
Total: José Murilo Cordeiro - CNPJ-19 .120 .799/0001-88-
r$13 .870,92 . CPl . Pref .Turmalina/MG .

31 cm -12 284426 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubERAbA/MG . EDITal 
rEsuMIDo DE lICITaçÃo . Modalidade: Pregão Eletrônico 
nº . 028/2012 . objeto: Fornecimento de leite pasteurizado tipo 
C, conforme especificações constantes no ANEXO I, que acom-
panha o Edital . Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses, a par-
tir da data de emissão da ordem de Fornecimento, emitida pela 
secretaria Municipal de Desenvolvimento social . Fundamento: 
lei nº 8 .666/93 10 .520/2002, regulamentada pelo Decreto Muni-
cipal nº 1 .766/2006 e lei Complementar nº 123/06, regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 3443/2008 e lei nº 10 .926/2010 
(lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte de uberaba) . recebimento das propostas por meio eletrô-
nico: a partir das 12 horas do dia 16/04/2012 às 08h59min do dia 
26/04/2012 . abertura das propostas por meio eletrônico: às 09 
horas do dia 26/04/2012 . Início da sessão de Disputa de Preços: 
às 15h30min do dia 26/04/2012 . Valor estimado da licitação: r$ 
8 .070,70 . local para aquisição do Edital: Depto . Central de aqui-
sições e suprimentos, situado na av . Dom luiz Maria santana, 
141, bairro santa Marta, em meio magnético, mediante entrega 
de um CD-roM ou pen drive, no horário das 12 às 18 horas ou 
pelos endereços eletrônicos www .uberaba .mg .gov .br (Cidadão/
serviços Municipais - Pregão Eletrônico) ou www .licitacoes-e .
com .br . Informações poderão ser obtidas pelo telefone (0xx34) 
3318-0938 e fac-símile (0xx34) 3318-0927 . uberaba/MG, 12 de 
abril de 2012 . rômulo de souza Figueiredo . secretário Municipal 
de administração . (autoridade Competente) .

5 cm -12 284630 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubERlÂNdIAaVIso 
DE lICITaçÃo PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 199/2012 TIPo 
“MENor PrEço” – sECrETarIa MuNICIPal DE saÚDE, 
através da DIrETorIa DE CoMPras - Fará realizar licitação 
supramencionada - objeto: seleção de empresa para aquisição de 
material de segurança (botina com biqueira), para ser utilizado 
pelos servidores do Centro de Controle de Zoonoses da secre-
taria Municipal de saúde . Deverão apresentar amostras dos itens 
até o dia 27/04/2012, devidamente identificadas pela empresa 
proponente, na Diretoria de Compras, nesta cidade, no Centro 
administrativo, na av . anselmo alves dos santos, 600, bloco-II, 
piso-02, CEP: 38408-150, mediante termo de recebimento . o 
Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na av . 
anselmo alves dos santos, nº . 600, prédio II, 2º pavimento, tele-
fone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas . Valor do Edital r$ 
10,00 (dez reais) . Entrega dos Envelopes e sessão Pública para 
abertura no dia 08/05/2012 às 13:00 horas na Diretoria de Com-
pras . uberlândia, 12 de abril de 2012 . Gladstone rodrigues da 
Cunha Filho secretário Municipal de saúde

4 cm -12 284287 - 1

PREFEITuRA do MuNIcÍPIo dE VARGINHA .aVIso . 
EDITal DE lICITaçÃo Nº 061/2012 . ToMaDa DE PrE-
ços Nº 005/2012 . o Município de Varginha(M .G .), pessoa jurí-
dica de direito público interno, inscrito no C .N .P .J ./MF sob o nº 
18 .240 .119/0001-05, com sede na rua Júlio Paulo Marcellini, nº 
50 – Vila Paiva, neste ato representado por seu secretário Muni-
cipal de administração, sr . Guilherme Tadeu ramos Maia, torna 
público a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
ToMaDa DE PrEços – do tipo Menor Preço, no regime de 
empreitada por preço global, em conformidade com a lei Federal 
nº 8 .666/93 e suas alterações e lei Complementar nº 123/2006, 
para contratação de serviços na área de engenharia incluindo 
mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos 
necessários para reforma da unidade básica de saúde - Dr . Paulo 
Frota – bairro Pinheiros / Varginha-M .G .,mediante as condições 
estabelecidas em Edital . Data de Protocolo: até 03 / 05 / 2012 às 
11h00 . Data abertura: 03 / 05 / 2012 às 13h30 . Informações / Edi-
tal: Deptº . de suprimentos - Fones (0**35) 3690-1812 – (0**35) 
3222-9187 – 9505 - 9506, Fax (0**35) 3222-9512 – site: www .
varginha .mg .gov .br aquisição do Edital: Mediante requerimento 
através do Fax: (0**35) 3222-9512 ou e-mail: suprimentos@var-
ginha .mg .gov .br,onde constem o nome da Empresa, Endereço, 
Telefone, Fax, e-mail e a indicação da pessoa responsável . Var-
ginha (M .G .), 11 de abril de 2012 . Guilherme Tadeu ramos Maia 
- secretário Municipal de administração .

5 cm -12 284429 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VARZElÂNdIA– Extrato 
de Contrato – Carta Convite nº 004/2012 : Contratante: Municí-
pio de Varzelândia – Contratada: JMP Engenharia ltda -objeto: 
Contratação de empresa especializada para calçamento das ruas 
araxá, sabará e ouro Preto - Valor r$ 123 .915,00 (cento e vinte 
e três mil novecentos e quinze reais) - Vigência: 04/04/2012 
à04/08/2012– Varzelândia, 04 de abril de 2012 . Carlos antunes 
de souza – Prefeito Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal DE VarZElÂNDIa – Extrato de 
Contrato – Carta Convite nº 005/2012 : Contratante: Municí-
pio de Varzelândia – Contratada: JMP Engenharia ltda -objeto: 
Contratação de empresa para recuperação de vias públicas – tapa 
buracos - Valor r$ 52 .849,52 (cinquenta e dois mil oitocentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) - Vigência: 
04/04/2012 à04/08/2012– Varzelândia, 04 de abril de 2012 . Car-
los antunes de souza – Prefeito Municipal .


