
 20 – quinTa-feira, 03 de Maio de 2012 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
Modalidade: Dispensa de licitação n . º 009/2012 . objeto da licitação: 
Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica nas instalações 
dos gabinetes odontológicos do Município . Vigência: 09 meses . Contra-
tado: Top Equipamentos Médicos e odontológicos ltda valor totalr$ 
7 .500,00 . Entre rios de Minas, 08 de março de 2012 .(a) Mario augusto 
alves andrade – Prefeito Municipal .

8 cm -27 291138 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS- Extrato 
de Contratos de Fornecimento n . ºs 046/2012 e 047/2012 . Processo 
administrativo nº 032/2012, licitação modalidade Pregão Presencial n . 
º 011/2012 . Critério de Julgamento: Menor preço por Item - Empresas 
contratadas, itens e valores: Centermidia Publicações ltda - ME . Item: 01 
no valor total estimado de r$ 126 .000,00 e Correio de Minas ltda ME ., 
Item: 02 no valor total estimado de r$ 42 .000,00 . objeto do contrato: 
Publicações de matérias de interesse do Municipio . Vigência do contrato: 
12 meses . Entre rios de Minas, 25 de abril de 2012 . Mário augusto alves 
andrade – Prefeito Municipal .

Prefeitura Municipal de Entre rios de Minas - Extrato de Termo adi-
tivo ao Contrato de Fornecimento n .º 033/2012 . Processo administrativo 
nº 026/2012 e Pregão Presencial n . º 007/2012 . objeto: Fornecimento de 
eletrodomésticos . Contratada: santafé Distribuidora ltda . Valor do adi-
tamento: r$ 1 .300,00 . Vigência: 29 de setembro de 2012 . Entre rios de 
Minas, 27 de abril de 2012 . Mário augusto alves andrade – Prefeito 
Municipal .

4 cm -02 291610 - 1
Mun . de Felício dos Santos, torna público o cancelamento do Pro-
cesso licitatório, modalidade CoNCorrÊNCIa PÚblICa, Nº . 
002/2012,referente à execução do serviço publico de transporte indivi-
dual de passageiros por meio de taxi . Informações: Tel:38 3523 -1281ou 
e-mail:fslicita@gmail .com . Mateus de l . l . soares – Pref . Mun .

Mun . de Felício dos santos, torna público a abertura do Proc . lic ., moda-
lidade PrEGÃo PrEsENCIal, Nº . 052/2012, “MENor PrEço Por 
ITEM”,referente aquisição de material esportivo . a entrega dos envelo-
pes será até 10:00 hs do dia 11/05/2012, no Dep . de licitações . Informa-
ções: Tel:38 3523 -1281ou e-mail:fslicita@gmail .com . Mateus de l . l . 
soares – Pref . Mun .

3 cm -30 291234 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FoRMIGA - MG– ProCEsso DE 
lICITaçÃo Nº . 0921/12 - MoD . PrEGÃo N .º 091/12 - TIPo: Menor 
Preço por item . obJETo: aquisição de móveis em geral, materiais e 
equipamentos odontológicos . a abertura da sessão será às 08:00 h, dia 
28/05/12 . local: r . barão de Piumhi 92-a, Diretoria de Compras Públi-
cas, Formiga – MG . Telefones: (37) 3322-5150 / 3322-5142 . Informações 
site: www .formiga .mg .gov .br .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FoRMIGA - MG–ProCEsso DE 
lICITaçÃo Nº . 0924/12 - MoD . rEGIsTro DE PrEços - PrEGÃo 
N .º 092/12 - TIPo: Menor Preço por item . obJETo: aquisição de unifor-
mes . a abertura da sessão será às 08:00 h, dia 21/05/12 .local: r . barão de 
Piumhi 92-a, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG . Telefones: 
(37) 3322-5150 / 3322-5142 . Informações site: www .formiga .mg .gov .br .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FoRMIGA - MG–ProCEsso DE 
lICITaçÃo Nº . 0935/12 - MoD . rEGIsTro DE PrEços - PrE-
GÃo N .º 093/12 - TIPo: Menor Preço por item . obJETo: Exames de 
colonoscopia e endoscopia . a abertura da sessão será às 13:00 h, dia 
21/05/12 .local: r . barão de Piumhi 92-a, Diretoria de Compras Públi-
cas, Formiga – MG . Telefones: (37) 3322-5150 / 3322-5142 . Informações 
site: www .formiga .mg .gov .br .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FoRMIGA - MG–ProCEsso DE 
lICITaçÃo Nº . 0907/12 - MoD . rEGIsTro DE PrEços - PrEGÃo 
N .º 094/12 - TIPo: Menor Preço por item . obJETo: Exames laborato-
riais (anatomo-patológicos) . a abertura da sessão será às 08:00 h, dia 
22/05/12 . local: r . barão de Piumhi 92-a, Diretoria de Compras Públi-
cas, Formiga – MG . Telefones: (37) 3322-5150 / 3322-5142 . Informações 
site: www .formiga .mg .gov .br .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FoRMIGA – MG- ProCEsso DE 
lICITaçÃo N .º 0921/2012 – ToMaDa DE PrEços N .º 008/2012 . 
– Convênio da Caixa Econômica Federal nº 0363346-323/2011 - TIPo: 
Menor Preço . rEGIME DE EXECuçÃo: Empreitada por Preço Glo-
bal . obJETo: Construção do complexo da Praça de Esporte e da Cultura . 
Protocolo dos envelopes da Tomada de Preços será dia 23/05/2012 até às 
13:30 h . a abertura da sessão será às 14:00h ., no dia 23/05/2012 . local: 
r . barão de Piumhi, 92 a, Diretoria de Compras Públicas, Formiga - MG . 
Fones: 37-3322-5150 / 3322-5142 . resumo disponível no site: www .for-
miga .mg .gov .br .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE FoRMIGA – MG-ProCEsso DE 
lICITaçÃo N .º 0969/2012 – ToMaDa DE PrEços N .º 009/2012 . 
TIPo: Menor Preço . rEGIME DE EXECuçÃo: Empreitada por Preço 
Global . obJETo: Fechamento do Centro de Educação Infantil do bairro 
souza e silva . Protocolo dos envelopes da Tomada de Preços será dia 
24/05/2012 até às 13:30 h . a abertura da sessão será às 14:00h ., no dia 
24/05/2012 .local: r . barão de Piumhi, 92 a, Diretoria de Compras 
Públicas, Formiga - MG . Fones: 37-3322-5150 / 3322-5142 . resumo dis-
ponível no site: www .formiga .mg .gov .br .

11 cm -02 291533 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoIAbEIRA

EXTraTo DE CoNTraTo Espécie: Contrato Celebrado com Treviso 
Máquinas e Implementos agrícolas no Valor de r$ 104 .000,00 (cento 
e quatro mil reais) . aquisição de 01 (um) trator agrícola de pneus com 
implementos para auxílio aos pequenos produtores rurais do Município,  
contrato de repasse nº 0330971-25/2010 (a) 02/05/2012 .

2 cm -27 290694 - 1
 Prefeitura Municipal de Goiabeira-Estado de MG- aviso de licita-
ção-  o Município de Goiabeira /mg torna público a abertura do pro-
cesso 17/2012 pregão presencial 09/2012, no dia 16/05/2012 as 09:00: 
00min(horario de credenciamento, entrega de envelopes e inicio da ses-
são) para aquisição de placas e conjuntos para sinalização viária conforme 
anexo 1 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).Warlem Marcio Silva – Pregoeiro Oficial.

 Prefeitura Municipal de Goiabeira-Estado de MG- aviso de licita-
ção-  o Município de Goiabeira /mg torna público a abertura do pro-
cesso 18/2012 pregão presencial 10/2012, no dia 16/05/2012 as 14:00: 
00min(horario de credenciamento, entrega de envelopes e inicio da 
sessão) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para 
o Departamento Mun . de assistência social e para o Cras conforme 
anexo 1 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) .Warlem Marcio silva – Pregoeiro .

4 cm -02 291361 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoNZAGA/MG, torna pública a 
raTIFICaçÃo, pela prefeita municipal, do Processo de Compra Direta 
nº . 008/2012, com a contratação de Telemar Norte leste sa, para Presta-
ção de serviço de tecnologia, com o fornecimento de internet através de 
IP dedicado de 01 MbFull, coforme solicitação da secretaria Munici-
pal de administração e Fazenda, de acordo com o contrato no042/2012, 
assinado em 26/04/2012 . Vigência do contrato: 12 meses . Valor Global: 
R$7.992,00. Efigênia Maria Magalhães - Prefeita Municipal de Gonzaga.

2 cm -30 291229 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG – aVIso DE HoMoloGaçÃo . o Município de Governador 
Valadares torna público a homologação do Pregão Presencial nº . 033/2012 
– PaC 121/2012 - aquisição de carne para o sND/HM . Em decorrên-
cia do exposto no processo de licitação a mim apresentado, homologo 
o seu objeto a Distribuidora de Carnes s&l ltda nos lotes 4 e 6, no 
valor total de r$31 .174,00, GN alimentos ltda nos lotes 1,2,5,7,8,10 e 
14 no valor total de r$187 .029,90 e stop shop supermercados ltda nos 
lotes 3,9,11,12 e 13 no valor total de r$65 .394,90 . Valor total da licita-
ção: r$283 .598,80 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e 
oito reais e oitenta centavos) . Governador Valadares, 27 de abril de 2012 . 
renato Fraga Valentim / secretário Municipal de saúde .

3 cm -02 291580 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES – 
MG –HoMoloGaçÃo DE lICITaçÃo . o Município de Governa-
dor Valadares torna a homologação do Pregão Presencial nº . 251/2011- 
PaC 603/2011 - aquisição de Mobiliário e equipamentos para o Centro de 
atenção Psicossocial – CaPs-aD com recurso destinado agência banco 
do brasil 0166-X – CC 0000937506 . Em decorrência ao exposto no pro-
cesso de licitação a mim apresentado, homologo o seu objeto a softer 
Comercio e serviço ltda – ME no lote 03 no valor total de r$5 .580,00 
e Teixeira e Chaves ltda nos lotes 1,2,5,6,7,8 e 9 no valor total de 
r$6 .488,00(seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) . Valor total da 
licitação: r$12 .068,00(doze mil e sessenta e oito reais) . o item 04 não foi 
adquirido . Governador Valadares, 27 de abril de 2012 . ranger belisário 
Duarte Viana/ secretário Municipal de administração .

3 cm -02 291581 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG – raTIFICaçÃo DE DIsPENsa DE lICITaçÃo . Nos termos 
do art . 24, inciso XIII da lei Federal 8 .666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, Ratifico a Dispensa de Licitação 024/2012, para aquisi-
ção de leite UHT/UAT, integral esterilizado, com a empresa Panificadora 
são lucas ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 23 .916 .273/0001 – 86 com 
endereço na Av. JK, 556,B. Vila Bretas, Governador Valadares, no valor 
total de r$27 .657,60 (vinte e sete mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais 
e sessenta centavos), que ocorrerá por conta da dotação orçamentária nº - 
Merenda Escolar – FND- PNaE – Ensino Fundamental (02 .09 .03 .12 .361 .
1204 .2 .166 .3390 .30 .00 .01 .44 .00) – Material de Consumo – Merenda Esco-
lar – FNDE – PNaE – Educ . Especial (02 .09 .03 .12 .367 .1204 .2 .189 .339
0 .30 .00 .01 .44 .00) – Material de Consumo – Merenda Escolar – FNDE – 
PNaE – Educ . Jovens e adultos (02 .09 .03 .12 .366 .1204 .2 .187 .3390 .30 .00
 .01 .44 .00) e – Material de Consumo – Merenda Escolar - FNDE – PNaE 
– Educação Infantil (02 .09 .03 .12 .365 .1204 .2 .184 .3390 .30 .00 .01 .44 .00) – 
vigente da secretaria Municipal de Educação . Governador Valadares, 25 
de abril de 2012 . ranger belisário Duarte Viana/secretário Municipal de 
administração .

4 cm -02 291586 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GuAPÉ – MG– EXTraTo DE CoN-
TraTo – Pregão Presencial nº 017/2012 – Processo nº 137/2012 . objeto: 
aquisição de 02(dois) Tratores agrícola, em atendimento ao contrato 
nº0371 .092-44/2011/MaPa celebrado pela união Federal por intermédio 
da Caixa Econômica Federal e o Município de Guapé.Contratadas: Budny 
Industria e Comercio ltda . Valor: r$56 .000,00 e Felipe Maquinas agríco-
las ltda . Valor:r$76 .900,00 . Vigência: 3 meses . Data: 30/03/2012 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ – MG – EXTraTo DE CoN-
TraTo – Pregão Presencial nº 025/2012 – Processo nº 179/2012 . objeto: 
aquisição de ovos de Páscoa 150gr em comemoração a Páscoa em atendi-
mento ao Departamento do social . Contratada: Comercial Ml ltda – Me . 
Valor: r$4 .389,00 . Vigência: 2 meses . Data: 02/04/2012 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ – MG – EXTraTo DE CoN-
TraTo – Pregão Presencial nº 025/2012 – Processo nº 179/2012 . objeto: 
aquisição de ovos de Páscoa 150gr em comemoração a Páscoa em atendi-
mento ao Departamento do social . Contratada: Comercial Ml ltda – Me . 
Valor: r$4 .389,00 . Vigência: 2 meses . Data: 02/04/2012 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ – MG – EXTraTo DE CoN-
TraTo – Inexigibilidade nº 003/2012 – Processo nº 240/2012 . objeto: 
Contratação de serviços artísticos, shows com Dupla “Chico Rey e Paraná” 
e “Eduardo Costa” para realização das festividades da 4º Expoguapé 2012, 
em atendimento a Divisão de agricultura . Contratadas: rota do show Pro-
duções artísticas e Eventos ltda . Valor: r$66 .690,00; EC 13 Produções 
ltda - Epp . Valor: r$106 .470,00 . Vigência: 2 meses . Data: 17/04/2012 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ comunica que encontram-se 
registrados no QGP (Quadro Geral de Preços), lista de preços, referentes ao 
Pregão Presencial 020/2012 – Processo 153/2012 cujo objeto é a locação 
de veículo rodoviário com prestação de serviços, para várias localidades . 
Contratado: Wilson alvarenga da silva . Valor: r$21 .000,00 . Vigência: 12 
meses .Data 03/04/2012 .
a PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ comunica que encontram-se 
registrados no QGP (Quadro Geral de Preços), a lista de preços, refe-
rente ao Pregão Presencial 024/2012 – Processo 178/2012, cujo objeto 
é a aquisição parcelada de Gêneros alimentícios, Produtos de Higiene 
e limpeza, utensílios Domésticos . Contratadas: amazônia Distribui-
dora ltda (r$116 .500,00);Cafeeira realidade ltda(r$24 .000,00);Frigo 
seleta Industria e Comercio ltda – Epp(r$209 .950,00);J .a Embala-
gens Mineirinha ltda(r$306 .400,00);José Carlos da silveira Junior – 
Me(r$36 .000,00);Marcos antonio Candido – Me(r$99 .800,00);Peg 
lev secos e Molhados ltda(r$422 .890,00);rangel de souza – 
Me(r$114 .500,00) . Vigência: 12 meses . Data: 18/04/2012 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ comunica que encontram-se 
registrados no QGP (Quadro Geral de Preços), lista de preços, referentes ao 
Pregão Presencial 021/2012 – Processo 154/2012 cujo objeto é a prestação 
de serviços de caminhão caçamba, em atendimento ao Dep . de Transportes 
e Estradas . Contratada: Global Prestserv ltda - Me . Valor: r$141 .000,00 . 
Vigência: 12 meses .Data 19/04/2012 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ – MG – EXTraTo DE Pror-
roGaçÃo DE CoNTraTo - Dispensa nº 002/2010 – PrC nº 036/2010 . 
objeto: locação de imóvel urbano, com área de 1 .293,46 m2, para funcio-
namento dos serviços de acolhimento temporário a pessoas sem teto (Casa 
da Divina Misericórdia de Guapé) .Contratada: luzia alves de oliveira . 
Valor: (r$6 .000,00) . Data: 05/04/2012 .Vigência: até 05/04/2013 .
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ – MG – EXTraTo DE Pror-
roGaçÃo DE CoNTraTo – Pregão Presencial nº 020/2010 – PrC nº 
029/2010 . objeto: prestação de serviços de link de Internet via par metá-
lico e via rede Wirelees .Contratada: NaPE – Núcleo de assessoria aos 
Profissionais e empresários Ltda: (R$16.248,00). Data: 05/04/2012. Vigên-
cia: até 05/04/2013
PrEFEITura MuNICIPal DE GuaPÉ – MG – EXTraTo DE CoN-
TraTo - Dispensa nº 003/2012 – PrC nº 198/2012 . objeto: Prestação, 
pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da 
Prefeitura Municipal de Guapé .Contratada: Empresa brasileira de Correios 
e Telégrafos . Valor Estimado: (r$25 .000,00) . Data: 26/03/2012 .Vigência: 
até 26/03/2013 . 

15 cm -02 291417 - 1
MuNIcÍPIo dE GuARANÉSIA- EXTraTo DE aTa DE rEGIsTro 
DE PrEço: Processo 040/2012 - Pregão Presencial 012/2012 . registro de 
Preço 006/2012 . objeto: registro de Preço para aquisição contínua pelo 
período de doze meses de combustível - gasolina, álcool e óleo diesel - 
para os veículos e máquinas que compõem a frota municipal . Empresa: 
auto Posto Verlenes . Item 01 r$ 2,87, item 02 r$ 1,99 e item 03 r$ 2,11 . 
HoMoloGaçÃo: Processo 031/2012 - Convite 004/2012 . objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de informática e manutenção 
em Telecentros, por solicitação do Departamento Municipal de Cultura e 
Turismo . Item 01: empresa Josiane Ponciano de oliveira, pelo valor de 
mensal de r$ 2 .930,00; Item 02: empresa rainer alex da Costa, pelo valor 
de r$ 2 .800,00 . Processo 043/2012 - Tomada de Preço 007/2012 . objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de obra para construção 
de pórtico da entrada da cidade . Item 01: empresa Construtora Cidade Forte 
ltda, pelo valor de global de r$ 62 .049,76 . Processo 028/2012 - Pregão 
Presencial 011/2012 . objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotor, 04 
(quatro) portas, com capacidade para 05 (cinco) lugares, solicitado pelo 
Departamento Municipal de Desenvolvimento socioeconômico, e de 01 
(um) veículo automotor, comercial leve, 02 (duas) portas, com capacidade 
para 02 (dois) lugares, solicitado pelo Departamento Municipal de obras e 
urbanismo . Empresa: Vime Veículos ltda . Item 01 r$ 26 .000,00 e Item 02 
r$ 29 .800,00 . Processo 041/2012 - Pregão Presencial 013/2012 . registro 
de Preço 007/2012 . objeto: registro de Preço para aquisição contínua pelo 
período de doze meses de gás liquefeito de petróleo para os departamentos 
municipais . Empresa: Melo e Guimarães Comércio de Gás ltda-ME Item 
01 r$ 33,00 . Processo 045/2012 - Pregão Presencial 016/2012 . registro de 
Preço 009/2012 . objeto: registro de Preço para aquisição contínua pelo 
período de doze meses de baterias para os veículos e máquinas que com-
põem a frota municipal . Empresa: Pontual licitações ltda-EPP . Item 01 
r$280,00; item 02 r$360,00, item 03 r$280,00; item 04 r$195,00; item 
06 r$135,00 . Guaranésia, 30 .04 .2012 - João Carlos Minchillo - Prefeito 
Municipal .

7 cm -30 291231 - 1
MuNIcÍPIo dE GuARANÉSIA- EXTraTos DE aTa DE rEGIs-
Tro DE PrEços: ata registro de Preço 007/2012 - Processo 041/2012 
- Pregão Presencial 013/2012 . objeto: registro de Preço para aquisição 
contínua pelo período de doze meses de gás liquefeito de petróleo para os 
departamentos municipais . Empresa: Melo e Guimarães Comércio de Gás 
ltda-ME Item 01 r$ 33,00 . ata de registro de Preço 009/2012 - Processo 
045/2012 - Pregão Presencial 016/2012 . objeto: registro de Preço para 
aquisição contínua pelo período de doze meses de baterias para os veículos 
e máquinas que compõem a frota municipal . Empresa: Pontual licitações 
ltda-EPP . Item 01 r$280,00; item 02 r$360,00, item 03 r$280,00; item 
04 r$195,00; item 05 r$135,00 . EXTraTo DE CoNTraTo: Contrato 
027/2012 - Processo 031/2012 - Convite 004/2012 . objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de informática e manutenção em Tele-
centros, por solicitação do Departamento Municipal de Cultura e Turismo . 
Empresa Josiane Ponciano de oliveira - Valor de mensal de r$ 2 .930,00 . 
Contrato 028/2012 - Processo 031/2012 - Convite 004/2012 . objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de informática e manutenção 
em Telecentros, por solicitação do Departamento Municipal de Cultura e 
Turismo . Empresa rainer alex da Costa - Valor de r$ 2 .800,00 . Contrato 
029/2012 - Processo 028/2012 - Pregão Presencial 011/2012 . objeto: aqui-
sição de 01 (um) veículo automotor, 04 (quatro) portas, com capacidade 
para 05 (cinco) lugares, solicitado pelo Departamento Municipal de Desen-
volvimento socioeconômico, e de 01 (um) veículo automotor, comercial 
leve, 02 (duas) portas, com capacidade para 02 (dois) lugares, solicitado 
pelo Departamento Municipal de obras e urbanismo . Empresa: Vime 
Veículos ltda . Valor global r$ 55 .800,00 . Contrato 030/2012 - Processo 
043/2012 - Tomada de Preço 007/2012 . objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviço de obra para construção de pórtico da entrada 
da cidade . Item 01: empresa Construtora Cidade Forte ltda, pelo valor de 
global de r$ 62 .049,76 . Guaranésia, 02 .05 .2012 - João Carlos Minchillo 
- Prefeito Municipal .

7 cm -02 291298 - 1
 licitação n° 031/2012

Modalidade de Pregão Presencial n° 004/2012
o Município de Guarará, na forma da lei, faz saber a todos quantos 
o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 
13:00h do dia 14 de maio de 2012, na Prefeitura Municipal na sala da 
comissão de licitação, localizada na rua rua Capitão Gervásio, n° 13, 
bairro Centro, município de Guarará, será realizada licitação para a 
compra de lanches e derivados destinados a palestras,reuniões, Campanhas 

de vacinação e outras,tipo Menor Preço por Item conforme consta no edital 
que se encontraa disposição de todosos interessadosna Prefeitura Munici-
pal, onde poderão obtê-lo . Guarará, 2 de maio de 2012 .

3 cm -02 291437 - 1
aviso de licitação-Departamentos de agricultura/Pecuária/Meio ambiente 
e obras/serviços Públicos-Processo licitatório nº . 020/2012 – Pregão Pre-
sencial Nº . 007/2012 – objeto: aquisição de patrulha mecanizada, con-
forme contrato de repasse nº 2690 .0371 .959-20/2011 e Convênio sin-
cov nº 765774/2011 e contrapartida do Município -abertura: 15/05/2012 
– Horário: 09h30min – Informações: (38)3673-1166-www .guardamor .net 
e-mail:licitacomprasgmor@ hotmail .com- Guarda-Mor (MG) 27/04/2012-
Marcelo barbosa da silva – Pregoeiro .

2 cm -02 291482 - 1
aVIso DE PrEços rEGIsTraDos

a Pref . de Ibiraci torna públicos os preços registrados para eventual for-
necimento: fornecimento de materiais elétricos – pregão nº12/11, forne-
cedores: Eletrotécnica Pires lTDa, ampla suprimentos lTDa-ME, atti-
vita Comércio e serviços lTDa-EPP e De Paula e Faria Com . de Mat . 
Mp/ Construção lTDa-ME; combustíveis(Etanol Comum, Óleo Diesel 
e Gasolina) - pregão 09/11, fornecedor: auto Posto Nascimento lTDa; 
fornecimento peças e serviços de usinagem – pregão n°15/11, fornecedor: 
DRW Retífica de Motores LTDA; fornecimento de materiais para escri-
tório – pregão nº16/11, fornecedores: livraria e Papelaria Mendonça de 
Franca lTDa-EPP, Pedro Cesar borges ramos-EPP, Comercial Ml 
lTDa-ME e Port Distribuidora de Informática e Papelaria lTDa; forne-
cimento de materiais para limpeza e higiene – pregão nº 17/11, fornecedo-
res: Peg lev secos & Molhados lTDa, Pedro Cesar borges ramos-EPP, 
e Cristina alves Moreira baldin-ME; fornecimentos de massa asfáltica 
e emulsão asfática – pregão nº18/11, fornecedor: Val rocha Engenharia 
lTDa; fornecimento de peças para veículos leves – pregão nº19/11, for-
necedores: Francauto automóveis e representações lTDa e Tapajós auto 
Peças lTDa-ME e alfepeças lTDa; fornecimento de pão francês - pre-
gão nº23/11, fornecedor: Neiva alves Teixeira Inácio-ME; fornecimento de 
horas trabalhadas de niveladora, caminhão pipa, retro-esvavadeira, cami-
nhão caçamba e pá carregadeira - pregão nº26/11, fornecedores: Covamat 
lTDa, Expedito aguinaldo da silveira-ME e Terramaia lTDa-ME; for-
necimentos de filmes de raio-x, reveladores e fixadores - pregão nº27/11, 
fornecedor: Dimebrás Comercial Hospitalares lTDa; fornecimento de 
leite pasteurizado tipo “b” - pregão nº28/11, fornecedor: orolatte Ind . E 
Com . De Prod . Do latícinio lTDa; fornecimento de peças para máqui-
nas – pregão nº33/11, fornecedor: Júlio César lemos-ME; fornecimento de 
pastas e adesivos – pregão nº 34/11, fornecedor: Gráfica e Editora Modelo 
de Franca lTDa-ME; fornecimento de produtos de limpeza hospitalar - 
pregão nº30/11, fornecedor: Cristiane alves Moreira baldin-ME; forneci-
mento de produtos para lavanderia Hospitalar - pregão nº29/11, fornecedor: 
Cristiane alves Moreira baldin-ME; fornecimento de materiais de constru-
ção - pregão nº41/11, fornecedores: sanen saneamento e Engenharia s/a, 
rigo & beloti Fabricação de blocos lTDa-ME, Distribuidora de Cimen-
tos Francana lTDa e

Cantifer Cantieri Ferragens lTDa; fornecimento mão de obra mecânica 
- pregão nº47/11, fornecedor: Tomaz Edson Narciso -ME; fornecimento 
de refil de gás de cozinha - pregão nº43/11, fornecedor: Norberto de 
andrade & Cia lTDa-EPP; fornecimento de bateriais automotivas – pre-
gão nº49/11, fornecedores: Natan Tanja Cintra & Cia lTDa-EPP e Peg 
lev secos & Molhados lTDa; fornecimento de pneus, câmaras, protetores 
e válvulas - pregão nº48/11, fornecedores: alvorada Pneus Distribuidora 
automotiva lTDa e Minas Empresarial e Comércio de Pneus lTDa; for-
necimento de peças e serviços Scania K113CL - pregão nº51/11, fornece-
dor: D.R.W. Retífica de Motores LTDA; fornecimento de peças veículos 
Fiat Doblo – pregão nº52/11, fornecedores: Venâncio Comércio de Peças 
e4 acessórios para autos lTDa e Tapajós auto Peças lTDa-ME; forneci-
mentos de materias de consumo hospitalar - pregão nº53/11, fornecedores: 
lumar Com . de Produtos Farmacêuticos lTDa, Dimebrás Com . Hospita-
lar lTDa, Nacional Com . Hospitalar lTDa, Med Center Com . lTDa-EPP 
e Alfalagos LTDA; fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, aditivos e 
fluidos - pregão nº62/11, fornecedores: Dellas Com. e Tranpsorte LTDA, 
C.R. Dealer do Brasil LTDA, Centro-Oeste Lubrificantes LTDA e Super-
lub Divisão atac . representações e Importações lTDa; fornecimento de 
serviços de ultrassonografia - pregão nº 63/11, fornecedor: Clasa-Clínica 
de anestesiologia e anlagesia s/a lTDa; fornecimento de equipamentos 
hospitalares - pregão nº60/11, fornecedores: sercon Ind . e Com . de apare-
lhos Médicos e Hosp . lTDa, Cirúrgica Martomed lTDa-EPP e Cirúrgica 
Fênix lTDa; fornecimento de ferramentas e equipamentos de segurança 
- pregão nº66/11, fornecedor: licitacom Com . Elétrica lTDa-ME; forne-
cimento de peças e serviços do motor Mbb 352 e 366 - pregão nº45/11, 
fornecedores: D.R.W. Retífica de Motores LTDA-EPP e Sena Motors 
lTDa-ME; fornecimento de peças e serviços em bombas injetoras e bicos - 
pregão nº65/11, fornecedor: Turbo Diesel Injetoras de Franca lTDa; forne-
cimento de móveis de escritórios e eletro-eletrônicos - pregão nº68/11, for-
necedores: Tecmóveis Móveis e Equipamentos lTDa-ME, Edilson alberto 
Noronha-ME, Midas Com . atac . De Prod . Hospitalares lTDa-ME, Eletro-
zema lTDa, Central do Micro lTDa-ME, repril lTDa-EPP, licitacom 
Com . Elétrica lTDa-ME e Dimape Com . de Materiais lTDa-EPP; forne-
cimento de serviços gráficos - pregão

nº69/11, fornecedores: Gráfica A Nova Era & Faleiros LTDA-ME, Grá-
fica Ibiraciense LTDA-ME e Thaisa Nascimento Silva Franca-ME; forne-
cimento de horas trabalhadas de trator de esteira - pregão nº02/12, forne-
cedor: Expedito aguinaldo da silveira-ME . as atas de registro de preços, 
na integra, encontram-se a disposição fixada no quadro de aviso da Pref. de 
Ibiraci, sito a rua 6 de abril, 912, Centro, Fone: (35) 3544-9700 . Ibiraci/
MG, 02 de Maio de 2012 .

Pref . Mun . de Ibiraci/MG Extratos de Contratos: nº1267 aliança assesso-
ria e Consultoria lTDa, r$ 52 .800,00, consultoria permanente e auditora 
preventiva, vigência 07/02/12 a 07/02/13, Proc . nº805/12, Convite nº01/12; 
nº1268 Tecpav Engenharia lTDa, r$ 23 .288,00, execução de guias e 
sarjetas, vigência 09/02/12 a 09/04/12, Proc . nº35/12, Pregão Presencial 
nº05/12; nº1269 Júlio César Gasparini Júnior-ME, r$ 7 .849,95, aquisição 
academia ao ar livre, vigência 09/02/12 a 09/02/13, Proc . nº64/12, Pre-
gão Presencial nº03/12; nº1270 Matesc Material Escolar lTDa, aquisição 
de material didático, vigência 10/02/12 a 10/05/12, Proc . nº71/12, Pregão 
Presencial nº06/12; nº1271 Izaura lisboa Cabrera-ME, r$ 159 .000,00, 
banda Carnavalesca, vigência 13/02/12 a 13/03/12, Proc . nº130/12, Inexi-
gibilidade nº01/12; nº1272 bernardes Promoções artísticas lTDa-ME, r$ 
27 .000,00 e nº1273 Águia Vigilância e segurança lTDa, r$ 68 .000,00, 
fornecimento de som/iluminação e segurança, vigência 13/02/12 a 
13/04/12, Proc . nº81/12, Pregão Presencial nº07/12; nº1274 Ferreira Gui-
marães Engenharia lTDa, r$ 153 .043,86, execução de reforma e amplia-
ção da Escola Municipal “Tio Ângelo”, vigência 01/03/12 a 01/07/12, Proc . 
nº102/12, Tomada de Preço nº01/12; nº1275 M&s Engenharia lTDa, r$ 
14 .850,00, execução de reforma e restauração da Capela são sebastião, 
vigência 05/03/12 a 25/03/12, Proc . nº89/12, Tomada de Preço nº02/12; 
nº1276 CsC-Construtora siqueira Cardoso lTDa-EPP, r$ 350 .803,20, 
fornecimento de mão de obra não especializada, vigência 13/03/12 a 
31/12/12, Proc . nº176/12, Tomada de Preço nº03/12; nº1277 rionegro 
& solimões s/s lTDa, r$ 150 .000,00, show musical com rionegro 
& solimões, vigência 03/04/12 a 10/04/12, Proc . nº308/12, Inexigibili-
dade nº02/12; nº1278 r . De s . alves-ME, r$ 6 .632,00, nº1279 Freitas & 
Pimenta Estrutura e Produções de Eventos lTDa,

r$ 15 .860,00 e nº1280 Águia Vigilância e segurança lTDa, r$ 5 .100,00, 
fornecimento de som/iluminação, sanitário químico, placo, arquibancada, 
camarote e segurança, vigência 04/04/12 a 04/05/12, Proc . nº282/12, Pre-
gão Presencial nº13/12; nº1281 banda lex luthor Produção de Even-
tos LTDA, R$ 29.000,00, Show musical com a Banda Lady Lux, vigên-
cia 19/04/12 a 25/04/12, Proc . nº382/12, Inexigibilidade nº03/12; nº1282 
bereta & Venturelli lTDa-EPP, r$ 7 .780,00, aquisição de placas de iden-
tificação tipo luminosas, vigência 20/04/12 a 20/05/12, Proc. nº329/12, Pre-
gão Presencial nº15/12;
nº444 CsC-Construtora siqueira Cardoso lTDa, locação de caminhão 
books, vigência 07/02/12 a 07/02/13, Proc . nº048/12, Pregão Presencial 
nº04/12, registro de Preço nº02/12; nº445 Palácio das Ferramentas e Para-
fusos lTDa e nº446 Eder Celso de andrade-ME, materiais de marcenaria, 
vigência 24/02/12 a 24/02/13, Proc . nº018/12, Pregão Presencial nº08/12, 
registro de Preço nº03/12; nº447 Comercial Ml lTDa-ME, produtos para 
lavador, vigência 29/02/12 a 29/02/13, Proc . nº87/12, Pregão Presencial 
nº09/12, registro de Preço nº04/12; nº448 auto Posto Nascimento lTDa-
EPP, fornecimento de combustíveis(Álcool Etílico Comum, Óleo Die-
sel Comum e Gasolina Comum), vigência 29/03/12 a 29/03/13, Proc . 
nº129/12, Pregão Presencial nº10/12, registro de Preço nº05/12; nº449 
Thunder Ind . Com . Imp . e Exportação de Confecções lTDa-ME, uni-
formes escolares, vigência 29/03/12 a 29/03/13, Proc . nº247/12, Pregão 
Presencial nº12/12, registro de Preço nº07/12; nº450 Comercial Plamart 
lTDa-ME, materiais para serralheria, vigência 16/04/12 a 16/04/13, Proc . 
nº118/12, Pregão Presencial nº14/12, registro de Preço nº08/12; nº451 Val 
rocha Engenharia lTDa, massa asfáltica tipo CbuQ e emulsão asfáltica, 
vigência 25/04/12 a 25/04/13, Proc . nº307/12, Pregão Presencial nº17/12, 
registro de Preço nº09/12 . Ibiraci/MG, 02 de Maio de 2012 .

31 cm -02 291253 - 1
PREFEITuRA dE IbIRITÉ

Pa 40/2012 CP 02/2012: Tomaremos providências p/ revogar certame por 
ausência de interessados, amp art 49 lei 8666/93 . Pa 052/2012 PP 36/2012 
Pregoeiro Municipal julga venc . e habil . unilab Com . de Produtos Cirúr-
gicos ltda . Pa 54/2012-PP 38/2012: Formação de registro de Preços 
p/ aquisição de materiais de limpeza e produtos descartáveis . Creden . 
28/05/2012 ás 09h:00m . Edital disponível site www .ibirite .mg .gov .br

2 cm -02 291627 - 1

MuNIcIPIo dE IlIcINEA/MG . aVIso DE lICITaçÃo: Processo 
86/2012 Pregão Presencial 40/2012, aquisição de Consultório odontoló-
gico para manutenção do Programa de saúde da Família conforme pro-
posta nº 18239 .608000/2100-02 do Ministério da saúde . a entrega dos 
envelopes e abertura será no dia 22/05/12 às 09h00 na Prefeitura Munici-
pal de Ilicínea . Maiores informações e instrumento convocatório no Dep . 
de Compras e licitações, sito à Pça . Pe . João lourenço leite, 53, Cen-
tro, Ilicínea – MG, ou através do tel . 35 3854-1319 Pregoeira : Marcela 
Fernanda

2 cm -02 291266 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE INcoNFIdENTES – MG . Processo 
de Dispensa de Licitação nº. 006/2012. DESPACHO: “Fica ratificado o 
procedimento de contratação, com dispensa de licitação, autuado sob nº . 
006/2012, com fundamento no inciso IV, do art . 24, da lei Federal nº . 
8.666/93”. Objeto: Realização de exame de angiografia por ressonância 
magnética do encéfalo . Data: 30/04/2012 . rosaNGEla MarIa DaN-
Tas – Prefeita Municipal .

2 cm -30 291235 - 1
A PREFEITuRA dE INHAPIM/MG Publica: PrEGÃo 040/2012 
ProC . 065/2012 objeto: Contratação de empresa especializada em ati-
vidades esportivas a fim de fornecer árbitros para a realização de diver-
sos torneios esportivos . Entrega das propostas até as 08:30 horas do dia 
16/05/2012 . PrEGÃo 041/2012 ProC 066/2012 objeto: aquisição 
de materiais e insumos para reforma, melhoria e ampliação de escolas 
municipais na zona rural . Entrega das propostas até as 10:30 horas do dia 
16/05/2012 . PrEGÃo 042/2012 ProC 067/2012 objeto: Contratação 
de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para reforma, 
melhoria e ampliação de escolas municipais na zona rural . Entrega das 
propostas até as 13:30 horas do dia 16/05/2012 . PrEGÃo 043/2012 
PROC 068/2012 Objeto: contratação de profissional especializado em 
serviço de mecânica fina de motores a diesel de caminhões e máquinas 
pesadas . Entrega das propostas até as 14:30 horas do dia 16/05/2012 . 
PREGÃO 044/2012 PROC 069/2012 Objeto: contratação de profissio-
nal especializado em serviços mecânicos em motoniveladoras, pá carre-
gadeira e retro escavadeiras . Entrega das propostas até as 15:30 horas do 
dia 16/08/2012 . local rua Cel . Guilherme, 17 centro Inhapim/MG Tel . 
33-3315-1029
THIaGo roDrIGuEs DE sIQuEIra-PrEGoEIro oFICIal .

o MuNIcÍPIo dE INHAPIM/MG por seu Prefeito Municipal HoMo-
LOGA o resultado final do Concurso Público nº 001/2011, divulgado em 
20/04/2012 e Retificado em 23/04/2012, realizado pela Empresa Seap 
Consultoria e Concursos Públicos, através do Decreto nº 264/2012, de 27 
de abril de 2012 . GrIMalDo DE olIVEIra bICalHo-PrEFEITo 
MuNICIPal .

6 cm -02 291278 - 1
Extrato de Edital - Processo licitatório n°102/2012 - Credenciamento 
nº 05/2012 - a Prefeitura Municipal de Ipanema/MG, através de sua 
Presidente da Comissão de licitação, torna pública a abertura do Pro-
cesso licitatório nº 102/2012, na modalidade CrEDENCIaMENTo nº 
05/2012, na forma presencial, do tipo menor preço unitário, regido pela 
lei Federal nº 8 .666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições 
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Credenciamento de pessoas 
jurídicas para a Prestação de serviços de exames laboratório de acordo 
com a tabela sus, no Posto Central de saúde no Município de Ipanema/
MG . apresentação para Credenciamento dos licitantes: 21/05/2012 até as 
09:00 horas. Abertura da Sessão Oficial: 21/05/2012 às 09h00min. Local: 
av . sete de setembro nº 751 a, CEP 36950-000, Ipanema/MG . Informa-
ções pelo telefone (33) 3314-1406, das 13h00min às 16h00min . o edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima . Ipanema/MG, 
Celia aparecida rodrigues - Presidente da CPl .
Extrato de Edital - Processo licitatório nº 103/2012 - Credenciamento nº 
06/2012 - a Prefeitura Municipal de Ipanema/MG, através de sua Presi-
dente da Comissão de licitação, torna pública a abertura do Processo lici-
tatório nº103/2012, na modalidade CrEDENCIaMENTo nº 06/2012, na 
forma presencial, do tipo menor preço unitário, regido pela lei Federal nº 
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no ins-
trumento convocatório. Objeto: Credenciamento de Profissionais (pessoa 
física ou jurídica), para prestação de serviços nas especialidades de anes-
tesista, Ginecologista e Dermatologista para o Município de Ipanema/
MG . apresentação para Credenciamento dos licitantes: 22/05/2012 até as 
09:00 horas. Abertura da Sessão Oficial: 22/05/2012 às 09h00min. Local: 
av . sete de setembro nº 751 a, CEP 36950-000, Ipanema/MG . Informa-
ções pelo telefone (33) 3314-1406, das 13h00min às 16h00min . o edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima . Ipanema/MG, 
Celia aparecida rodrigues - Presidente da CPl .
Extrato de Edital - Processo licitatório nº 100/2012 - Tomada de Pre-
ços Nº 01/2012 - a Prefeitura Municipal de Ipanema/MG, através de seu 
Presidente da CPl torna pública a publicação da abertura do Processo 
licitatório no 100/2012, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2012, 
do tipo menor Global, regido pela lei Federal nº 8 .666 de 21/06/1993 
e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocató-
rio . objeto: Contratação de empresa de engenharia para fornecimento de 
material e serviços para execução do Projeto de sinalização Horizontal e 
Vertical para o Município de Ipanema/MG . Data da abertura: 18/05/2012 
às 09:00, av . sete de setembro nº 751 a, Ipanema/MG . Informações pelo 
telefone (33) 3314-1406, das 13:00 às 16:00 horas . o edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no endereço acima . Ipanema/MG, Celia apare-
cida rodrigues - Presidente da CPl .

10 cm -02 291566 - 1
PREFEITuRA dE IPATINGAfaz publicar ratificação da Dispensa 
11/2012 em favor da empresa Ipaprint Comércio e Manutenção ltda p/ 
manutenção e reposição de peças de impressoras, cumprindo art . 26, lei 
8 .666/93 . secretário M . saúde, em 27/04/2012 .

1 cm -02 291587 - 1
 aVIso DE ToMaDa DE PrEços Nº 16/2012

o Exmº . sr . Prefeito Municipal de Ipiaçu-MG, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que fará realizar na Prefeitura Municipal a licitação 
na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço global , para a aquisi-
ção em parcelas mensais de cestas básicas para atendimento ao “Programa 
de doação de cestas básicas à população carente do município”, devida-
mente cadastradas no Departamento de assistência social do município, 
com as especificações detalhadas no edital do procedimento licitatório 
nº . 16/2012, Tomada de Preços 11/2012, em conformidade com a lei nº . 
8666/93 e suas alterações . a entrega dos envelopes será no dia 17 de maio 
de 2012, às 10:00 hs . Maiores informações ou aquisição do referido edi-
tal, na sede da Prefeitura Municipal de Ipiaçu-MG, ou pelo fone: (0xx34) 
3252 .0100 Ipiaçu-MG 02 de maio de 2012 .
urbino Capanema Junior-Prefeito Municipal

4 cm -02 291282 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAGuARA- MG– ProCEsso 
47/2012 – PrEGÃo 03/2012 . Extrato de homologação, empresa rEVE-
MaX VEÍCulos E PEças lTDa: Valor r$29 .600,00 . obJETo: 
Aquisição de um veículo ZERO KM para atender a demanda da Sec. M. 
de administração e ao Convênio 1214/2011 junto a sEDEsE - sec . de 
Estado e Desenvolvimento Social conforme especificações técnicas em 
anexo deste Edital, constante do Pregão: 03/2012 . alisson Diego batista 
Moraes- Prefeito .

 PrEFEITura MuNICIPal DE ITaGuara- MG – ProCEsso 
48/2012 – PrEGÃo 04/2012 . Extrato de homologação, empresa rEVE-
MaX VEÍCulos E PEças lTDa: Valor r$26 .500,00 . obJETo: 
Aquisição de um veículo ZERO KM para atender a demanda da Sec. M. 
de administração e ao Convênio 1213/2011 junto a sEDEsE - sec . de 
Estado e Desenvolvimento Social conforme especificações técnicas em 
anexo deste Edital, constante do Pregão: 04/2012 .alisson Diego batista 
Moraes- Prefeito .

4 cm -02 291596 - 1
MuNIcÍPIo dE ITAJubá- 3º Termo de aditamento ao Contrato nº 
037/2009 . Messias bernardo de souza . Fica prorrogado o prazo de vigên-
cia do contrato em referência pelo período de 12 meses, a iniciar-se em 
30/04/2012. Valor mensal: R$ 543,96, perfazendo ao final do contrato o 
valor de r$ 6 .527,52 . o presente reajuste foi com base no índice acu-
mulado dos últimos 12 meses do IPCa, perfazendo 5,23% . Itajubá-MG, 
18/04/2012 . Jorge renó Mouallem - Prefeito Municipal .

MuNICIPIo DE ITaJubÁ - ata de registro de Preços nº 041/2012 . 
Maria Clarice Vilas boas ribeiro . Valor Total: r$ 105 .119,30 . o prazo de 
validade da presente ata será de 12 (DoZE) meses . 02 .08 .01 .10 .122 .00
12 .2049 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .08 .01 .10 .301 .0020 .2051 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .08 .0
1 .10 .305 .0012 .2058 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .08 .01 .10 .305 .0012 .2059 .3 .3 .90 .30 .
00 - 02 .08 .01 .10 .304 .0013 .2057 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .07 .01 .04 .122 .0003 .204
0 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .12 .01 .12 .122 .0005 .2097 .3 .3 .90 .30 .00 . Itajubá, 24 de 
abril de 2012 . Jorge reno Mouallem - Prefeito Municipal

MuNICIPIo DE ITaJubÁ - ata de registro de Preços nº 042/2012 . 
MoEMa CoMErCIal lTDa . Valor Total: r$ 5 .994,40 . o prazo de 
validade da presente ata será de 12 (DoZE) meses . 02 .08 .01 .10 .122 .00
12 .2049 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .08 .01 .10 .301 .0020 .2051 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .08 .0
1 .10 .305 .0012 .2058 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .08 .01 .10 .305 .0012 .2059 .3 .3 .90 .30 .
00 - 02 .08 .01 .10 .304 .0013 .2057 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .07 .01 .04 .122 .0003 .204
0 .3 .3 .90 .30 .00 - 02 .12 .01 .12 .122 .0005 .2097 .3 .3 .90 .30 .00 . Itajubá, 24 de 
abril de 2012 . Jorge reno Mouallem - Prefeito Municipal .

MuNICIPIo DE ITaJubÁ - ata de registro de Preços nº 043/2012 . 
TErra ClEaN CoMErCIal lTDa . Valor Total: r$ 11 .136,00 . o 
prazo de validade da presente ata será de 12 (DoZE) meses . 02 .08 .01 .


