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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cRucIlÂNdIA/MGtorna 
pública adjudicação e homologação e contrato nº76 do Processo lici-
tatório 41/2012 TP 09/2012 . Empresa Vencedora MIX CoNsTru-
Tora lTDa ME . Valor global de r$332 .579,00 . objeto: Contrata-
ção de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obra de 
recapeamento asfaltico em CbuQ em diversas ruas do município de 
Crucilândia, perfazendo um total de 11 .670,80m², em parceria com o 
Governo Estadual, por intermédio da sEGoV, através do Convenio nº 
148/2012 . Maiores informações 031 3574-1260 – s . de licitação, av . 
Ernesto antunes da Cunha, 67, Centro, Crucilândia/MG-e-mail: dep-
tocompras@prefeituradecrucilandia .mg .gov .br – Ilaerson Ferreira de 
souza – Prefeito Municipal
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cRucIlÂNdIA/MGtorna 
pública adjudicação e homologação e contrato nº77 do Processo lici-
tatório 42/2012 TP 10/2012 . Empresa Vencedora MIX CoNsTru-
Tora lTDa ME . Valor global de r$96 .097,00 . objeto: Contratação 
de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obra de 
recapeamento asfáltico em CbuQ, em diversas ruas do município de 
Crucilândia, perfazendo um total de 4 .200,00m², em parceria com o 
Governo Estadual, por intermédio da sEGoV, através do Convenio 
146/2012 . Maiores informações 031 3574-1260 – s . de licitação, av . 
Ernesto antunes da Cunha, 67, Centro, Crucilândia/MG-e-mail: dep-
tocompras@prefeituradecrucilandia .mg .gov .br - Ilaerson Ferreira de 
souza – Prefeito Municipal 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cRucIlÂNdIA/MGtorna 
pública adjudicação e homologação e contrato nº78 do Processo lici-
tatório 43/2012 TP 11/2012 . Empresa Vencedora MIX CoNsTru-
Tora lTDa ME . Valor global de r$57 .256,80 . objeto: Contrata-
ção de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obra 
de recapeamento asfáltico em CbuQ, em diversas ruas do município 
de Crucilândia, perfazendo um total de 2 .070 m², em parceria com o 
Governo Estadual, por intermédio da sEDru, através do Convenio 
019/2012 . Maiores informações 031 3574-1260 – s . de licitação, av . 
Ernesto antunes da Cunha, 67, Centro, Crucilândia/MG-e-mail: dep-
tocompras@prefeituradecrucilandia .mg .gov .br - Ilaerson Ferreira de 
souza – Prefeito Municipal 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cRucIlÂNdIA/MGtorna 
pública adjudicação e homologação e contrato nº79 do Processo lici-
tatório 44/2012 TP 12/2012 . Empresa Vencedora MIX CoNsTru-
Tora lTDa ME . Valor global de r$151 .618,78 . objeto: Contrata-
ção de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obra 
de recapeamento asfáltico em CbuQ, em diversas ruas do município 
de Crucilândia, perfazendo um total de 4 .344,28 m², em parceria com 
o Governo Estadual, por intermédio da sEToP, através do Convenio 
114/2012 . Maiores informações 031 3574-1260 – s . de licitação, av . 
Ernesto antunes da Cunha, 67, Centro, Crucilândia/MG-e-mail: dep-
tocompras@prefeituradecrucilandia .mg .gov .br - Ilaerson Ferreira de 
souza – Prefeito Municipal

11 cm -29 314256 - 1
MuNIcÍPIo dE dATASrealizará Processo licitatório nº 032/2012 
– Tomada de Preço nº 003/2012, tipo menor preço, critério de julga-
mento: menor preço, objeto: aquisição e Instalação de uma torre de 
sistema de recepção e amplificação de sinal de telefonia celular no 
povoado de Tombadouro zona rural de Datas/MG . Edital completo e 
informações no endereço: Praça do Divino, nº 10, Centro, Datas/MG - 
fone (38) 3535-1121 ou 3535-1391 .

2 cm -29 314293 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dEScobERTo– aviso de Edi-
tal de licitação – Concorrência nº 07/2012 . a Prefeitura Municipal 
de Descoberto, comunica a realização da Concorrência nº 07/2012, 
das 08:00 horas ás 10:00 horas no dia 16/08/2012 - objeto: Creden-
ciamento de ENFErMEIros(as) autônomos (pessoas físicas) para 
atuarem no pronto atendimento médico estruturado pela secretaria 
Municipal de saúde, pelo período de 12 horas, em regime de plantão, 
por 36 horas de descanso, conforme escala prevista no anexo I . o 
Edital completo encontra-se á venda no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Descoberto, sito á rua Capitão basílio nº 39 – Centro 
– Descoberto/MG, no horário de 8:00 ás 17:00 horas . Informações 
pelo telefone (32) 3265-1261 . Cristiane oliveira de almeida Trindade 
- Presidente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -29 313955 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dEScobERTo– aviso de Edital 
de licitação – Concorrência nº 06/2012 . a Prefeitura Municipal de 
Descoberto, comunica a realização da Concorrência nº 06/2012, das 
08:00 horas ás 10:00 horas no dia 15/08/2012 - objeto: Credencia-
mento de ENFErMEIro(a) autônomo (pessoa física) para assumir a 
responsabilidade pelo Programa de saúde da Família – PsF II junto à 
secretaria Municipal de saúde . o Edital completo encontra-se á venda 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Descoberto, sito á rua 
Capitão basílio nº 39 – Centro – Descoberto/MG, no horário de 8:00 
ás 17:00 horas . Informações pelo telefone (32) 3265-1261 . Cristiane 
oliveira de almeida Trindade - Presidente da Comissão Permanente 
de licitação .

3 cm -29 313936 - 1
P. M. de Diogo de Vasconcelos/MG - Extrato e Ratificação de Dis-
pensa de licitação 16/2012 - PrC 048/2012 . Contratada: CEMIG Dis-
tribuições S/A. Objeto: Extensão, Modificação de rede elétrica de Ilu-
minação Pública nas comunidades loredo e Emboque . Valor loredo 
lT 01 r$ 16 .816 .32 (Dezesseis Mil oitocentos e Dezesseis reais e 
Trinta e Dois Centavos) . Valor Emboque lT 02 r$ 23 .011,80 (Vinte 
e Três Mil onze reais e oitenta Centavos) . Dotação orçamentária: 
44905100207001545201610037 . raTIFICo a Dispensa de licita-
ção, com fundamento no inciso VIII e XXII do artigo 24 da lei nº . 
8 .666/93 . aroldo Fernandes Gomes em 20 de Junho de 2012 .

3 cm -29 314349 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolIS-Processo licita-
tório nº . 089/2012 Concorrencia publica nº . 002/2012 Termo de homo-
logação Homologo a presente licitação e a adjudicação do objeto à 
empresa CoNsorCIo TraNsoEsTE TraNsPorTE urbaNo 
DE DIVINÓPolIs, composto pelas empresas TraNCID – TraNs-
PorTEs ColETIVo CIDaDE DE DIVINÓPolIs lTDa, EXDIl 
– EXPrEsso DIVINoPolITaNo lTDa, TraNsPraTur – 
TraNsPorTEs ColETIVos E TurIs . lTDa, VIaçÃo DalDE-
GaMlTDa, EMPrEsa braulINo F . olIVEIra lTDa e VIa-
çÃo sÃo CrIsToVÃo lTDa .TraNs-alVEs TraNsPorTEs 
E sErVIços lTDa-EPP . Divinópolis, 19 de Junho de 2012 . Vladi-
mir de Faria azevedo Prefeito Municipal .

 Processo licitatório nº . 233/2012 Concorrencia publica nº . 008/2012 
Termo de homologação Homologo a presente licitação e a adjudicação 
do objeto à empresa Cll – ENGENHarIa E EMPrEEDIMENTos 
lTDa - EPP . Divinópolis, 21 de Junho de 2012 . Vladimir de Faria 
azevedo Prefeito Municipal

 Processo licitatório nº . 158/2012 Concorrencia publica nº . 004/2012 
TErMo DE HoMoloGaçÃo Homologo a presente licitação e a 
adjudicação do objeto à empresa Cll – ENGENHarIa E EMPrE-
EDIMENTos lTDa - EPP . Divinópolis, 20 de Junho de 2012 . Vladi-
mir de Faria azevedo Prefeito Municipal .

 Processo licitatório nº . 198/2012 Concorrencia publica nº . 005/2012 
Termo de homologação Homologo a presente licitação e a adjudicação 
do objeto à empresa laMar ENGENHarIa E CoMÉrCIo lTDa . 
Divinópolis, 18 de Junho de 2012 . Vladimir de Faria azevedo Pre-
feito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolIS-processo lici-
tatorio nº . 074/2012 Concorrencia publica nº . 001/2012 Extrato da 
ata de julgamento dos documentos de habilitação . objeto: conces-
são de serviço publico de implantação e exploração de bens e espaços 
fisicos para fins publicitarios com a instalação de equipamentos de 

identificação de vias e logradouros no Municipio de Divinopolis atra-
ves do fornecimento implantação manutenção corretiva, preventiva 
e corretiva de conjuntos toponimicos, placas toponimicas e lixeiras . 
após análise dos documentos de habilitação exigidos em edital, esta 
Comissão tomou as seguintes deliberação: de habilitar a empresa Par 
IMPrEssÃo DIGITal lTDa ME por ter atendido as exigências do 
edital de licitação e inabilitar a empresa arolDo MaCHaDo, por 
não atender as exigências do item 4 .2 – sub-item 4 .2 .2 e item 4 .4 - sub-
item 4 .4 .1 do edital de licitação . Divinópolis, 28 de Junho de 2012 . 
Mário lúcio de souza Presidente da Comissão da licitação .

 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE dIVINÓPolIS- processo lici-
tatorio nº . 241/2012 Concorrencia publica nº . 011/2012 objeto: con-
tratação de empresa para prestação de serviços de implantação e 
construção da Escola Municipal Darcy ribeiro, no bairro Niteroi no 
Municipio de Divinópolis - MG . após julgamento dos documentos 
de habilitação em que ambas as empresa foram habilitadas, abriu-se 
os envelopes propostas em que comissão tomou-se a seguinte deli-
beração desclassificar as empresas A & S CONSTRUTORA LTDA 
e CoNsTruTora M r lTDa – ME, por apresentarem proposta 
acima do preço máximo estimado pelo município e a empresa ENGE-
braIs CoNsTruçõEs E INsTalaçõEs lTDa apresentou pro-
posta no valor de r$ 3 .204 .335,35 (Três Milhões Duzentos e Qua-
tro Mil Trezentos e Trinta e Cinco reais e Trinta e Cinco Centavos) 
sendo adjudicada vencedora por apresentar preço dentro do estimado 
da administração . Divinópolis, 28 de Junho de 2012 . Mário lúcio de 
souza Presidente da Comissão da licitação .

14 cm -29 314004 - 1
  aVIso DE lEIlÃo PÚblIC0 a Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães, Estado de Minas Gerais, torna público que fará realizar pro-
cesso licitatório nº 070/2012, modalidade leilão, para venda de MaTE-
rIaIs rECIClÁVEIs, no dia 18/07/2012, às 10:00 horas . local 
para informações e obtenção do instrumento convocatório:Prefeitura 
Municipal de Dores de Guanhães/MG,,rua Castro alves nº 29,Centro 
,Dores de Guanhães/MG no horário de 12:00 às 16:00 de segunda a 
sexta-feira, no endereço acima citado ou telefone (33)34261210, pela 
servidora :sonildes Maria de almeida .

2 cm -28 313838 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENGENHEIRo cAldAS - 
extrato de contrato – Tomada de Preços nº nº 042/2012: Menor Preço 
Global, objeto: contratação de empresa para construção de calça-
mento conforme convenio sEGoV 232/2012 Município de Eng . 
Caldas x Politriz Pisos E Premoldados ltda-Me VIGENCIa: -31 de 
dezembro de 2012 .

2 cm -29 313912 - 1
Contrato de nº . 044/2012, referente ao Processo administrativo nº . 
PrC0115/2012, licitação nº 22, na Modalidade Pregão Presencial 
nº . PrEG013/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Entre 
Folhas e a Empresa rodrigues e Ferreira Prestadora de serviços ltda ., 
inscrita no CNPJ sob o nº . 09 .261 .466/0001 – 15, no valor Global de 
r$27 .700,00 (Vinte e sete mil e setecentos reais) . objeto: Prestação 
de serviços na Execução da 3ª Etapa (colocação de Vidro e Esquadri-
lhas) das obras de ampliação e reforma de Prédio Escolar . Inicial-
mente os recursos correrão à conta das seguintes dotações orçamentá-
rias: 020501 123610003 1.003 449051 ficha: 95. Assinaram em 18 de 
junho de 2012, ailton silveira Dias, Prefeito Municipal .
Contrato de nº . 045/2012, referente ao Processo administrativo nº . 
PrC0115/2012, licitação nº 22, na Modalidade Pregão Presencial 
nº . PrEG013/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Entre 
Folhas e a Empresa J r Prestadora de serviços ltda ., inscrita no 
CNPJ sob o nº . 23 .166 .598/0001 - 99, no valor Global de r$96 .900,00 
(Noventa e seis mil novecentos reais) . objeto: Prestação de serviços 
na Execução da 3ª Etapa (Telhado Colonial) das obras de amplia-
ção e reforma de Prédio Escolar . Inicialmente os recursos correrão à 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 020501 123610003 1 .003 
449051 ficha: 95. Assinaram em 18 de junho de 2012, Ailton Silveira 
Dias, Prefeito Municipal .
Contrato de nº . 046/2012, referente ao Processo administrativo nº . 
PrC0115/2012, licitação nº 22, na Modalidade Pregão Presencial 
nº . PrEG013/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Entre 
Folhas e a Empresa Politriz Pisos e Pre-Moldados ltda ., inscrita no 
CNPJ sob o nº . 00 .604 .610/0001 - 02, no valor Global de r$38 .800,00 
(Trinta e oito mil e oitocentos reais) . objeto: Prestação de serviços 
na Execução da 3ª Etapa (Piso Marmorite) das obras de ampliação 
e reforma de Prédio Escolar . Inicialmente os recursos correrão à 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 020501 123610003 1 .003 
449051 ficha: 95. Assinaram em 18 de junho de 2012, Ailton Silveira 
Dias, Prefeito Municipal .

7 cm -29 314290 - 1
Prefeitura Municipal de Entre Folhas - MG- Termo de Prorro-
gação de Prazo Contratual nº . 20/2012 - Contrato nº .: 045/11 - Pro-
cesso administrativo nº .: PrC0106/11 -Dispensa de licitação nº .: 
DIsP0009/11 - Contratado: Valmir Vieira Mendes, inscrito no CPF 
sob o nº . 038 .638 .696 – 05, - objeto: locação de Imóvel - Valor glo-
bal é de r$4 .200,00 (Quatro mil e duzentos reais) para o exercício 
de 2012, dotação orçamentária: 020504 133920006 2 .069 339036 
Ficha: 192 e r$600,00 (seiscentos reais) para o exercício de 2013 
- Entre Folhas - MG, 01 de junho de 2012 . ailton silveira Dias, Pre-
feito Municipal .

2 cm -29 314324 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS – 
EXTraTo DE CoNTraTo n .º 067/2012 . Processo administrativo 
n .º 051/2012 - Pregão n .º 019/2012 . objeto: Compra de medicamentos 
da Tabela da aNVIsa . Contratada: J .almeida Comercial ltda com os 
seguintes percentuais de desconto sobre a tabela da aNVIsa: lote 01: 
83,5%, lote 02: 27,1% e lote 03: 64,2% . Vigência: até 28/03/2013 . 
Entre rios de Minas, 06 de Junho de 2012 . Mário augusto alves 
andrade – Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS – 
EXTraTo DE CoNTraTo n .º 068/2012 . Processo administrativo 
n .º 056/2012 - Pregão n .º 021/2012 . objeto: Compra de materiais 
Médico Hospitalar, laboratorial, Médico odontológico, Equipamen-
tos e Mobiliários, objeto detalhado da revista sIMPro para atender o 
Município de Entre rios de Minas (MG) . Contratada: Totalmed Dis-
tribuidora Farmacêutica ltda com os seguintes percentuais de des-
conto sobre o catálogo da revista sIMPro: lote 01: 33% e lote 02: 
25% . Vigência: até 28/03/2013 . Entre rios de Minas, 11 de Junho de 
2012 . Mário augusto alves andrade – Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS 
– EXTraTo DE CoNTraTos . Contratos de Fornecimento n .º 
072/2012, 073/2012 e 074/2012 relativos ao Processo administrativo 
n .º 053/2012 – Pregão Presencial n .º 020/2012 . Empresas contratadas, 
itens e valores: GHC Uniformes Profissionais Ltda, Itens n.º 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 no valor total de r$ r$ 7 .421,30; Mul-
tisilk Confecções ltda, Itens n .º 01 e 02 no valor total de r$ 3 .192,00 
e unifortti Comércio e Indústria ltda – EPP, Item n .º 13 no valor total 
de r$ 489,00 . objeto do Contrato: Prestação de serviços de confec-
ção e/ou fornecimento de vestuários alusivos a campanhas educa-
tivas, informativas de divulgação e uniformes para o Município de 
Entre rios de Minas . Vigência do contrato: 4 meses . Entre rios de 
Minas, 28 de Junho de 2012 . Mário augusto alves andrade – Pre-
feito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS – 
EXTraTo DE CoNTraTo n .º 075/2012 . Processo administrativo 
n .º 050/2012 – Tomada de Preços n .º 006/2012 . objeto do Contrato: 
Construção do Centro de referência em assistência social – Cras 
no município de Entre rios de Minas (MG) . Contratada: Helvé-
cio Heleno Vieira & Cia ltda . Vigência: 7 meses . Valor total: r$ 

88 .514,82 . Entre rios de Minas, 27 de Junho de 2012 . Mário augusto 
alves andrade – Prefeito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS – 
EXTraTo DE CoNTraTo n .º 076/2012 . Processo administrativo 
n .º 066/2012 - Pregão n .º 025/2012 . objeto do Contrato: aquisição de 
mobiliário destinado ao Pronto atendimento Municipal . Contratada: 
olitronic Equipamentos para Escritório ltda . Valor total do contrato: 
r$ 13 .050,00 . Itens: 01, 02, 07, 13, 15, 17, 32, 36, 38 e 41 do lote 
01 e Item 02 do lote 03 a serem adquiridos através da adesão a ata 
de registro de Preços do Pregão Presencial n .º 049/2011 . Vigência 
- lote 01: até 17/11/2012 e lote 03: até 30/11/2012 . Entre rios de 
Minas, 27 de Junho de 2012 . Mário augusto alves andrade – Pre-
feito Municipal .

11 cm -29 313971 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ESTIVA-MG . aviso de Tomada 
de Preço:004/12, PrC Nº 109/12 .Conv . nº .540/2011 .Dia:17/07/12, às 
09:00h .Tipo:Menor Preço; regime:Empreitada por preço unitário .
Visita:12/07/12 às 10:00horas .objeto:Cont . de empresa construtora 
para executar obras e serviços de ampliação e reforma de unidade 
básica de saúde .Info:035 34621122,www .estiva .mg .gov .br .

2 cm -29 314003 - 1
 aviso de abertura de processo licitatório

o MuNIcÍPIo dE EXTREMA, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 09:00 Horas do dia 13/07/2012, em sua sede 
cito a av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, b . Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 103/2012, pregão presencial 
nº 073/2012, referente à aquisição de gás de cozinha, água mineral 
e acessórios . os editais estão à disposição dos interessados no local 
acima mencionado . Maiores informações pelo e-mail: licitacao@
extrema .mg .gov .br ou pelo telefone (035) 3435– 4307 a partir das 
13:00 horas . Extrema, 29 de junho de 2012 .

3 cm -29 314158 - 1
 aviso de abertura de processo licitatório

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE EXTREMA, através da Comis-
são Permanente de licitação, para cumprimento do artigo 21, §3º, 
torna público que prorrogou para às 14:00 horas do dia 17/07/2012, 
em sua sede, av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1 .624 – cen-
tro, a habilitação para o Processo licitatório nº 102/2012, Tomada de 
Preços nº 005/2012, referente à contratação de empresa para forneci-
mento de mão de obra para execução de fundação e estrutura do Pré-
dio do batalhão do Corpo de bombeiros . os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado . Maiores informações, 
através do e-mail: decol@extrema .mg .gov .br ou pelo telefone (035) 
3435–4504, das 13:00 às 17:00 horas . Extrema, 30 de junho de 2012 .

3 cm -29 314167 - 1
Dispensa licitatória 010/2012

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE EXTREMA, através da Comis-
são Permanente de licitações, torna público que considerou dispen-
sável de licitação à locação de imóvel para fins ser utilizado como 
Campo de Futebol no bairro das Furnas, pelo valor mensal de r$ 
447,10 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos) mensais, 
remontando no período de 12 meses o montante de r$ 5 .365,20 (cinco 
mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), de acordo 
com o art .24, inciso X, da lei 8 .666/93, pelo processo licitatório nº 
105/2012 . Extrema, 29 de junho de 2012 .

3 cm -29 314173 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FARIA lEMoS-MG- avisa a 
todos que fará realizar em 13/07/2012, às 09h00min, processo de lici-
tação, modalidade Pregão Presencial nº . 043/2011, para aquisição de 
pães, com entrega diária, para complementação da merenda de todas 
as escolas municipais de Faria lemos . o Edital poderá ser retirado na 
sede da Prefeitura Municipal, situada na rua Coronel João Marcelino, 
nº . 283, bairro Centro, em Faria lemos/MG . Maiores informações 
através do telefone: (32) 3749-1414 . Faria lemos/MG, 29 de junho de 
2012 . Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -29 314021 - 1
o MuN . dE FElÍcIo doS SANToS,torna público a abertura do 
Processo licitatório, mod . Pregão presencial, nº . 079/2012, “Menor 
preço global”,referente à contratação de empresa p/ Fornecimento 
de software de gestão Educacional . a entrega dos envelopes será 
até 10:00 hs do dia 11/07/2012, no Dep . de licitações . Inf:(38) 3523 
-1281oufslicita@gmail .com . Mateus de l . l . soares – Pref . Mun .

2 cm -29 313917 - 1
Mun . de Felício dos Santos,torna pública a abertura do Proc . licitató-
rio, mod . PrEGÃo PrEsENCIal, Nº . 080/2012, “MENor PrEço 
Por ÌTEM”,referente à contratação de emp . p/ fornecimento de oxi-
gênio medicinal / Industrial . a entrega dos envelopes será até 14:00 hs 
do dia 11/07/2012, no Dep . De licitações .Inf . Tel:38 3523 -1281ou 
e-mail:fslicita@gmail .com . Mateus de l . l . soares – Pref . Mun .

2 cm -29 314023 - 1
Mun . de Felício dos Santos,torna pública a abertura do Processo 
licitatório, modalidade PrEGÃo PrEsENCIal, Nº . 081/2012, 
“MENor PrEço Por ÌTEM”,referente à cont . de emp . p/ forneci-
mento de peças p/ motocicleta . a entrega dos envelopes será até 10:00 
hs do dia 12/07/2012, no Dep . De licitações .Inf . Tel:38 3523 -1281ou 
e-mail:fslicita@gmail .com . Mateus de l . l . soares – Pref . Mun .

2 cm -29 314044 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FElIXlÂNdIA-MG – aviso 
de Processo licitatório nº 087/2012, Pregão Presencial nº 036/2012 
– a Prefeitura Municipal de Felixlândia/MG, através da Pregoeira 
Jaqueline Pereira de almeida silva, torna público a abertura de pro-
cedimento licitatório, do tipo menor preço por item, para aquisição 
de materiais de limpeza, para entrega parcelada . a abertura dos enve-
lopes está marcada para o dia 16/07/2012 às 09:00 horas . o edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados junto ao setor de 
licitação, à rua Menino Deus, nº 86, fone (38) 3753-1147, no horário 
de 12h00min horas às 17h00min horas ou pelo e-mail licitacaofelix@
bol .com .br Marconi antônio da silva – Prefeito Municipal . Felixlân-
dia, 28 de Julho de 2012 .

3 cm -29 314103 - 1
o MuNIcÍPIo dE FERNANdES TouRINHo, torna a público o 
extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 65/11, celebrado com Vetor 
Construções e Manutenção Industrial lTDa cujo objeto é prorrogação 
de vigência do presente contrato, por igual período 120 dias, vigo-
rando até 18/08/12 as demais cláusulas permanecerão inalteradas . 
Vicente de Paula Germano – Prefeito .

2 cm -29 313993 - 1
aviso de licitação . o município de Fcº badaró/MG torna público a TP 
009/2012, cujo objeto e a contratação de empresa do ramo de enge-
nharia e const . Civil, para execução de obras por empreitada global, 
tipo menor preço, com fixação de preço máximo, para construção da 
academia da saúde no município de Francisco badaró/MG . a aber-
tura dos envelopes dar -se no dia 24/07/2012, as 14: 00hs . . o edi-
tal e maiores informações, poderá ser obtido no setor de licitações na 
sede da prefeitura, à rua araçuaí, s/n – Francisco badaró (MG) ou 
pelo e-mail: setor .licitacao@franciscobadaro .mg .gov .br  . Jose João de 
Figueiró oliveira-Prefeito Municipal . 29/06/2012 .

3 cm -29 314215 - 1
A Prefeitura Municipal de Francisco Sá,através do Decreto nº 
1.722/2012, torna pública a homologação do resultado final do Con-
curso Públicorealizado em 29/04/2012, conforme Edital nº 001/2011 e 
divulgado pela organizadora seap Consultoria & Concursos Públicos, 
para que produza os efeitos legais .
a Prefeitura Municipal de Francisco sá, através do Decreto Muni-
cipal nº 1.723/2012, torna pública a homologação do resultado final 

do Processo seletivo realizado em 28/04/2012, conforme Edital nº 
001/2011 e divulgado pela organizadora seap Consultoria & Concur-
sos Públicos, para que produzaos efeitos legais .
Município de Francisco Sá/MG– Processo licitatório Nº 068/2012-
Pregão Presencial Nº 043/2012 . Torna público, para conhecimento dos 
interessados que realizará às 09h00min horas do dia 13/07/2012 na 
Prefeitura Municipal de Francisco sá/MG, sala do setor de licitação, 
situado a av . Getúlio Vargas, nº 1014, Centro, Francisco sá/MG, lici-
tação destinada a “Contratação de pessoa jurídica destinada a fornecer 
equipamentos médico hospitalares, mobiliário, utensílios, eletrodo-
mésticos e demais utensílios para higienização” . a íntegra do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição no setor de licitação, na sede 
do município à av . Getúlio Vargas, 1014, Centro, Francisco sá/MG, 
ou pelo telefone: (38)3233-1325 .
Município de Francisco Sá/MG– Processo licitatório Nº 069/2012-
Pregão Presencial Nº 044/2012 . Torna público, para conhecimento dos 
interessados que realizará às 13h00min horas do dia 13/07/2012 na 
Prefeitura Municipal de Francisco sá/MG, sala do setor de licita-
ção, situado a av . Getúlio Vargas, nº 1014, Centro, Francisco sá/MG, 
licitação destinada a “Contratação de pessoa jurídica destinada a for-
necer materiais de construção para reforma de ambientes do Hospital 
Municipal de Francisco sá/MG .” . a íntegra do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição no setor de licitação, na sede do muni-
cípio à av . Getúlio Vargas, 1014, Centro, Francisco sá/MG, ou pelo 
telefone: (38)3233-1325 .

7 cm -29 314339 - 1
aVIso DE lICITaçÃo Por determinação da Prefeita, sra . Maria 
Cecília Marchi borges, o Município de Frutal/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que o setor de licitações da Prefei-
tura Municipal de Frutal, realizará a licitação sob a modalidade de 
PrEGÃo,regida pela lei nº 10 .520/2002, regulamentada pelos Decre-
tos nº3 .555 de 08/08/2000, Decreto nº3 .693 de 02/12/2000, Decreto 
nº3 .697 de 21/12/2000 e Decreto nº3 .784 de 06/04/2001 e as cláusulas 
do Edital: PrEGÃo PrEsENCIal Nº 062/2012 – registro de Pre-
ços para eventual aquisição de Cerca Concertina para a segurança dos 
PsF(Programa de saúde da Família), do Município de Frutal, com 
Convenio saúde em Casa, conforme descrito no anexo I deste Edital . 
a abertura dos envelopes será dia 13 de julho de 2012 às 10h00min na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à 
Praça Dr . França nº 100 . betania de oliveira alves PrEGoEIra

3 cm -28 313832 - 1
o município de Goiabeira /mg,torna público a abertura do processo 
28/2012 Tomada de Preços 07/2012, no dia 16/07/2012 as 08:15: 
00min(horário de credenciamento, entrega de envelopes e inicio da 
sessão) para contratação de empresa de serviços de obras e engenharia 
de interesse do município de Goiabeira . o edital e os anexos encon-
tram-se a disposição a pça da matriz, Nº . 39, centro na cidade de Goia-
beira . Maiores informações: fone 33 3262 1113 .cpl (ramal 27) .Helcio 
Nogueira – Prefeito Municipal .
o município de Goiabeira /mg torna público a abertura do processo 
29/2012 Pregão presencial 13/2012, no dia 11/07/2012 as 09:15: 
00min(horário de credenciamento, entrega de envelopes e inicio da 
sessão) para aquisição de veículo 0km conforme anexo I do edital . o 
edital e os anexos encontram-se a disposição a pça da matriz, Nº . 39, 
centro na cidade de Goiabeira . Maiores informações: fone 33 3262 
1113 .cpl (ramal 27) .Helcio Nogueira – Prefeito Municipal .
o município de Goiabeira /mg torna público a abertura do processo 
30/2012 Tomada de Preços 08/2012, no dia 16/07/2012 as 14:15: 
00min(horário de credenciamento, entrega de envelopes e inicio da 
sessão) para contratação de empresa de serviços de obras e engenharia 
de interesse do município de Goiabeira . o edital e os anexos encon-
tram-se a disposição a pça da matriz, Nº . 39, centro na cidade de Goia-
beira . Maiores informações: fone 33 3262 1113 .cpl (ramal 27) .Helcio 
Nogueira – Prefeito Municipal

5 cm -29 314210 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG– aVIso DE lICITaçÃo – EDITal Da ToMaDa DE PrE-
ços 006/2012 .o Município de Governador Valadares, torna público, 
para conhecimento de todos, que fará realizar o processo licitatório 
Tomada de Preços 006/2012, “Tipo Menor Preço Global” que rege-se 
pela lei Federal 8 .666/93 em sua redação vigente, cujo objeto é a 
contratação de empresa de engenharia para elaboração dos projetos 
executivos , para construção de ubs`s tipo I e II, em diversos bair-
ros do Município de Governador Valadares, atendidos os anexos que 
integram o edital .os interessados poderão examinar e retirar o Edital 
da licitação e seus anexos, (na sala da Comissão Permanente de lici-
tação), na rua Marechal Floriano n . 905, Centro, 3º andar do Prédio 
da Prefeitura Municipal . Dúvidas a respeito desta licitação poderão 
ser dirimidas junto à própria Comissão de licitação, pessoalmente, 
ou através do telefax n . (033) 3279-7476, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 13 às 17 horas.O custo do Edital e de seus anexos é fixado 
em R$ 20,00(vinte reais), custo reprográfico. O deposito deverá ser 
efetuado no banco do brasil - agência 0166-X – Conta 17474-2 . Data 
limite para a entrega dos envelopes: 26/07/2012; horário limite para 
protocolo: 14:00 horas; data de abertura dos envelopes: 26/07/2012; 
horário de abertura dos envelopes: 14:01 horas . Governador Valada-
res, 28 de junho de 2012 . (a) ranger belisário Duarte Viana - secretá-
rio Municipal de administração .

5 cm -29 314152 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG– aVIso DE lICITaçÃo EDITal DE PrEGÃo ElETrô-
NICo 007/2012 . o Município de Governador Valadares(MG), torna 
público, para conhecimento de todos, que fará realizar o processo 
licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2012, cujo edital encontra-se à 
disposição dos interessados, para exame e aquisição, através do site 
www .bbmnet .com .br, tendo por objeto aquisição de material esportivo 
para o Programa segundo Tempo, conforme anexo 01 deste edital . 
as despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos oriundos do Convênio do Ministério do Esporte, por meio da 
secretaria Nacional de Esportes Educacional nº 725507/2009, atra-
vés da rubrica de nº 02 .04 .01 .27 .812 .2701 .2 .212 3390 .30 .00 (828) – 
Material de Consumo da secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 
lazer, para o exercício de 2012 . o recebimento das propostas será das 
13:00 horas do dia 29/06/2012 até as 14:00 horas do dia 18/07/2012; 
a abertura e análise das propostas será de 14:01 horas às 14:30 horas 
do dia 18/07/2012 . a disputa de preços terá início, no dia 18/07/2012, 
a partir das 14hs:40min, com os representantes das licitantes devida-
mente credenciados e quantos se interessarem .Governador Valadares, 
28 de junho de 2012 . Débora Fabiany Marques lopes . Pregoeira

5 cm -29 314145 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdA-
RES/MG-resultado Final da Concorrência Pública 009/2011: objeto: 
Contratação dos serviços Especializados para elaboração do Plano 
Integrado de saneamento básico, do Município de Governador Vala-
dares . No dia vinte e nove de junho de dois mil e doze, às dez horas, 
reuniu-se a Comissão de licitação para reanálise da Concorrência 
Pública nº 009/2011, cujo resultado da análise anterior desclassificou 
as três licitantes participantes desta fase, por não apresentar suas pro-
postas conforme determinado edital, o que levou esta Comissão a utili-
zar o § 3º do art . 48 da lei 8 .666/93, que prevê a apresentação de nova 
documentação ou proposta, quando todos os licitantes são inabilitados 
ou desclassificados, visando o aproveitamento do certame e economi-
cidade para o Município . a licitante impetrou um recurso administra-
tivo, solicitando revisão da decisão da Comissão . Mesmo sendo um 
recurso fora do prazo legal, ou seja, após a decisão final da Comissão, 
esta decidiu por uma reavaliação em seus atos no julgamento do cer-
tame. Em reanálise das propostas, a Comissão verificou que as licitan-
tes 02 - CGP Consultoria, Gerenciamento e Planejamento ltda e 04) 
- senha Engenharia ss apresentaram toda a documentação solicitado 
no edital, e que, na análise anterior citou-se a ausência de documen-
tos nas propostas das referidas licitantes, as quais deverão constar no 


