
Minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros sábado, 09 de Março de 2013 – 11 
53/2012 Tomada de Preços nº 01/2013 objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Construção de Capela Velório à rua Dep Manoel 
Costa, conforme Convênio sEToP 197/2011 . alterações: acréscimo de 
mais 60 (sessenta) dias ao prazo de execução da obra, prorrogando até 
20/04/2013

3º Termo aditivo ao contrato nº 57/2013 - Processo licitatório nº 
53/2012 Tomada de Preços nº 01/2013 objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Construção de Capela Velório à rua Dep Manoel 
Costa, conforme Convênio sEToP 197/2011 . alterações: acréscimo de 
r$ 7 .406,14
Marmelópolis, 07 de março de 2013 . antonio Carlos lacerda ribeiro 
Prefeito Municipal

4 cm -07 391419 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MARTINHo cAMPoS/MG:o 
Município de Martinho Campos - MG torna público o Contrato nº 
024/2013 Pregão Presencial 06/2013 para fornecimento de Materiais 
de limpeza em aTENDIMENTo as DIVErsas sECrETarIas 
DO MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS/MG, sendo a empresa 
vencedora do certame: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA 
no valor Global de r$ 7 .768,70 (sete Mil setecentos e sessenta e oito 
reais e setenta Centavos) . Francisco ludovico de Medeiros – Prefeito 
Municipal .

2 cm -08 391535 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MARTINHo cAMPoS/MG: 
o Município de Martinho Campos - MG torna público o Contrato nº 
015/2013 Pregão Presencial 01/2013 para fornecimento de GÊNE-
ros alIMENTÍCIos, E ouTros ProDuTos QuE sErÃo 
uTIlIZaDos No ForNECIMENTo Da MErENDa EsColar 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA DE TRABALHO 
INFaNTIl (PETI), E EM aTENDIMENTo as DIVErsas sECrE-
TARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS/MG, sendo a 
empresa vencedora do certame: FlEXX DIsTrIbuIDora DE alI-
MENTos lTDa no valor Global de r$ 15 .700,30 (Quinze Mil sete-
centos reais e Trinta Centavos) . Francisco ludovico de Medeiros – 
Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG: O 
Município de Martinho Campos - MG torna público o Contrato nº 
010/2013 Pregão Presencial 03/2013 para fornecimento de Material 
de papelaria / escritório em atendimento ás diversas secretarias do 
município de Martinho Campos - MG, sendo a empresa vencedora do 
certame: CoMErCIal MElo E roDrIGuEs lTDa ME no valor 
Global de r$ 41 .874,10 (Quarenta e um Mil, oitocentos e setenta e 
Quatro reais e Dez Centavos) . Francisco ludovico de Medeiros – Pre-
feito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG: O 
Município de Martinho Campos - MG torna público o Contrato nº 
013/2013 Pregão Presencial 03/2013 para fornecimento de Material de 
papelaria / escritório em atendimento ás diversas secretarias do muni-
cípio de Martinho Campos - MG, sendo a empresa vencedora do cer-
tame: TraNa PaPElarIa E suPrIMENTos lTDa EPP no valor 
Global de r$ 24 .526,05 (Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e seis 
reais e Cinco Centavos) . Francisco ludovico de Medeiros – Prefeito 
Municipal .

7 cm -08 391700 - 1
EXTraTo Do CoNTraTo DE INEXIGIbIlIDaDE - o Município 
de Materlândia nos termos do artigo 25, Inciso de III da lei Federal 
nº . 8 .666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e artigo 16 e 17 da 
lei Complementar Federal nº . 101 de 04 de Maio de 2000, raTIFICo 
a Inexigibilidade de licitação para contratação da empresa IMPrENsa 
oFICIal Do EsTaDo DE MINas GEraIs, portadora do CNPJ sob 
o nº . 17 .404 .302/00001-28, sediada à avenida augusto de lima, nº . 
270, Bairro Centro - na cidade de Belo Horizonte/MG, no valor de R$ 
11 .000,00 - (onze mil reais) que ocorrerá na conta da Dotação orça-
mentária nº . 02 .21 .05 .04 .122 .0003 .2009 .3 .3 .90 .39 .00 - Manutenção 
das atividades administrativas – outros serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica - Materlândia/MG, 15 de Janeiro de 2013. (a) Marques Serafim 
de Pinho – Prefeito Municipal

3 cm -08 391669 - 1
EXTraTo DE CoNTraTo DE PrEsTaçÃo DE sErVIços – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA/MG X ADPM 
- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA – 
obJETo: PrEsTaçÃo DE sErVIços TÉCNICos ProFIssIo-
NaIs EsPECIalIZaDos EM auDITorIa E CoNsulTorIa 
CoNTÁbIl, aDMINIsTraTIVa, FINaNCEIra E DE GEsTÃo 
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VALOR R$ 92.550,00. PERÍ-
oDo: JaNEIro a DEZEMbro DE 2013 . (a) Contratante, Contra-
tado e Testemunhas .

2 cm -08 391667 - 1
EXTraTo Do CoNTraTo - PrEFEITura MuNICIPal DE 
MATERLÂNDIA X GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSO-
CIaDos . obJETo: assEssorIa E CoNsulTorIa JurÍDICa . – 
VALOR DO CONTRATO R$ 72.000,00 - VIGÊNCIA 14/01/2013 A 
31/12/2013 . (a) Contratante, Contratado e Testemunhas .

1 cm -08 391670 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MATERlÂNdIA: aviso de lici-
tação . Tomada de Preços nº . 001/2013 – Proc . licitatório nº . 040/2013 
- Data: 26/03/2013 - início da sessão às 09h00min horas, objeto: CoN-
TraTaçÃo DE EMPrEsa Para PrEsTaçÃo DE sErVIços DE 
ASSESSORIA JURÍDICA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂN-
CIa bEM CoMo a ProCuraDorIa MuNICIPal, no decorrer do 
exercício de 2013 . Julgamento menor preço global . Pregoeiro: rodrigo 
dos santos de brito . Informações: (33) 3427-1129 das12h00min às 
17h00min horas ou através www .pmmaterlandia .com .br .

2 cm -08 391870 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MATERlÂNdIA- aviso de lici-
tação . Pregão Presencial nº . 018/2013 – Proc . licitatório nº . 041/2013 . 
Data: 21/03/2013 inicio da sessão às 09:00 horas, objeto: Contratação 
de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de 
escolares para o exercício de 2013 . Menor preço por rota . Pregoeiro: 
rodrigo dos santos de brito . Maiores informações no fone-33-3427-
1129 das 12:00 às 17:00 horas ou no site www .pmmaterlandia .com .br .

2 cm -08 391882 - 1

PREFEITuRA dE MoNTE SANTo dE MINAS
o Prefeito do Município de Monte santo de Minas /MG, no uso de suas 
atribuições, HOMOLOGA o resultado final do Concurso Público - Edi-
tal nº 001/2011, publicado no site www .seapconcursos .com .br, através 
do Decreto nº 966/2013, para que produza os seus efeitos legais .

1 cm -08 391935 - 1
aVIso DE lEIlÃo . PrEFEITura MuNICIPal DE MoraDa 
NoVa DE MINas/MG, torna público, a realização do lEIlÃo nº 
01/13, de máquinas e veículos, a realizar-se no dia 04/04/13, a partir das 
13:00 hs, no Palácio dos leilões, situado na Via Municipal 05, nº 1800, 
bairro são sebastião I, Contagem/MG, sendo que os bens estarão à dis-
posição para visitas nos dias 01, 02 e 03 de abril no horário comercial . 
os lances poderão ser presenciais ou on line . > Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 38 .3755 .1100, ou no Palácio 
dos leilões . > José Campos de oliveira – Presidente da CPl .

2 cm -08 391525 - 1

a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Morro 
do Pilar/MG torna público para conhecimento dos interessados o Pre-
gão presencial 007/2013 cujo objeto é a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de hospedagem para a Prefeitura e secreta-
rias . a abertura do processo licitatório se realizará as 13:30 h do dia 
21/03/2013 . as informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 
3866-5162 . Maria Cristina de sá lage, Pregoeira .

2 cm -08 391613 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MuNHoZ (MG) .aviso de 
ErraTa DE EDITal . Nova abertura licitação Processo nº . 033/2013, 
Pregão Presencial nº . 014/2013, tendo como objeto o presente Pregão 
Presencial Contratação de empresa para o fornecimento de 03 (três) 
veículos zero km, 2012/2013, sendo 01 (um) passeio e 02 (dois) tipo 
caminhonetes para o município de Munhoz-MG, conforme detalhado 
no anexo I, parte integrante deste edital . onde se lê: a abertura dos 
envelopes dar-se-á no dia13/03/2013,às 10h . leia-se: a abertura dos 
envelopes dar-se-à no dia 20/03/2013, às 10h .as demais cláusulas per-
manecem inalteradas – rafael batista Nicodemos – pregoeiro

3 cm -08 391572 - 1

ToMaDa DE PrEço Nº 001/2013
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 326/2013

a Prefeitura de Muzambinho(MG), através da pregoeira nomeada 
pela portaria Nº 21 de Fevereiro 2013, informa a todos os interessados 
que FoI CaNCElaDo oprocesso nº 0326/2013 ,Tomada de Preço 
nº 001/2013 - Contratação de empresa especializada em obras e servi-
ços de engenharia com fornecimento de materiais, para construção da 
unidade local da Farmácia de Minas, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projeto básico e 
demais especificações contidas neste Edital e em seus anexos. (Convê-
nio 507/3275 sEs-MG), com a contrapartida da Prefeitura Municipal 
de Muzambinho . ,cuja a sessão para abertura dos envelopes de habilita-
ção e proposta comercial, será realizada no dia 21/03/2013, às 14 (qua-
torze)horas . os interessados poderão ler e obter o texto integral do edi-
tal no endereço rua Fausto Martiniano,25, Centro – Muzambinho –MG 
no horário das 7:00 as 17:00 horas de segunda a sexta-feira . Maiores 
informações pelo telefone 3571-1188 – ramal 231 . raquel Christina 
Vinco – Presidente da Comissão Permanente de licitações

4 cm -08 391880 - 1
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2013
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 326/2013

a Prefeitura de Muzambinho(MG), através da pregoeira nomeada pela 
portaria Nº 21 de Fevereiro 2013, informa a todos os interessados que 
realizará uma licitação processo nº 0326/2013 ,CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 001/2013 - Contratação de empresa especializada em 
obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais, para 
construção da unidade local da Farmácia de Minas, conforme plani-
lha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e 
projeto básico e demais especificações contidas neste Edital e em seus 
anexos . (Convênio 507/3275 sEs-MG), com a contrapartida da Pre-
feitura Municipal de Muzambinho . , cuja a sessão para abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta comercial, será realizada no dia 
09/04/2013, às 14 (quatorze)horas . os interessados poderão ler e obter 
o texto integral do edital no endereço rua Fausto Martiniano,25, Cen-
tro – Muzambinho –MG no horário das 7:00 as 17:00 horas de segunda 
a sexta-feira . Maiores informações pelo telefone 3571-1188 – ramal 
231 . raquel Christina Vinco – Presidente da Comissão Permanente de 
licitações

4 cm -08 391868 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NEPoMucENo/MG . rETI-
FICaçÃo DE EDITal . Tomada de Preço nº 001/2013 Processo nº 
011/2013. Fica retificado o Edital de Licitação do Processo Licitatório 
nº 011/2013, na modalidade Tomada de Preço 001/2013, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
Construção da Cobertura e iluminação de duas Quadras Poliesportivas 
neste município de Nepomuceno, sob o regime de execução indireta 
pelo menor preço global por item, que teve erro de digitação na Planilha 
orçamentária de Custos da Quadra do alto do Cruzeiro no valor unitá-
rio do item 3 .1 . Ficam substituídas a Planilha orçamentária de Custos e 
Cronograma Físico Financeiro da obra Cobertura da Quadra Poliespor-
tiva do alto do Cruzeiro (Item 1) pelas planilhas em anexo . Fica prorro-
gada a data de entrega e abertura dos envelopes para o dia 27/03/2013, 
às 13 horas e o cadastramento até dia 22/03/2013 . Permanecem inal-
teradas as demais condições previstas no Edital . Informações na sala 
de licitações da Prefeitura de Nepomuceno, estabelecida Praça Pe . 
José, 180, centro . Tel (35) 3861-3686, e-mail: licitação@nepomuceno .
mg .gov .br . Nepomuceno, 08/03/2013 . admilson a . da silva . secretário 
Municipal de administração .

4 cm -08 391890 - 1
o Município de Nova Era – MG, torna público o resultado do pregão 
presencial 03/2013. Ativa Comercial Hospitalar Ltda: R$ 105.794,99; 
BH Farma Comércio Ltda: R$ 12.214,00; Costa Camargo Com. de 
Prod. Hosp. Ltda: R$ 15.104,00;; Distrimix Distr. Medic. Ltda: R$ 
29.677,30; Help Farma Prod. Farm. Ltda: R$ 64.380,20; Hospfar Ind. 
Com. Prod. Hosp. Ltda: R$ 7.064,36. Os itens adjudicados a cada for-
necedor, constam na ata de registro de preços publicada na íntegra no 
hall desta Prefeitura Municipal .

2 cm -08 391526 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA ERA – MG– Contr . 
30/2013 – Flávio Washington Viana da silva – obj: Prestação de ser-
viços de manutenção em torres de TV – Vig . 07/02/13 a 31/01/14 – Vr: 
r$ 7 .980,00; Contr . 31/2013 – bernardina Perpétua de almeida souza 
– obj: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar – Vig . 
26/02/13 a 31/07/13 – Vr: r$ 5 .180,00; Contr . 32/2013 – Maria Mon-
teiro Moreira – obj: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
Familiar – Vig . 26/02/13 a 31/07/13 – Vr: r$ 6 .985,00;
Contr . 33/2013 – Isaías da rocha – obj: aquisição de gêneros alimen-
tícios da agricultura Familiar – Vig . 26/02/13 a 31/07/13 – Vr: r$ 
2 .854,00; Contr . 34/2013 – Creusa Maria bastos Mendes – obj: aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar – Vig . 26/02/13 
a 31/07/13 – Vr: r$ 4 .722,00; Contr . 35/2013 – José afonso da silva 
– obj: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar – 
Vig. 26/02/13 a 31/07/13 – Vr: R$ 640,00; Contr. 36/2013 – Higina M. 
Quintão rodrigues – obj: aquisição de gêneros alimentícios da agri-
cultura Familiar – Vig . 26/02/13 a 31/07/13 – Vr: r$ 120,00; Contr . 
37/2013 – Lindolfo Delfim de Araújo – Obj: Aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura Familiar – Vig . 26/02/13 a 31/07/13 – Vr: r$ 
16 .219,00; Contr . 38/2013 – Iluminas Eventos ltda – obj: locação de 
estrutura para festividades do aniversário da cidade – Vig . 08/03/13 a 
22/03/13 – Vr: r$ 14 .800,00; Contr . 39/2013 – Manguinha Promoções 
ltda – obj: sonorização e iluminação para festividades do aniversá-
rio da cidade – Vig . 08/03/13 a 22/03/13 – Vr: r$ 6 .800,00; Dispensa 
nº 06/2013 – Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licita-
ção para contratação do sr . Flávio Washington Viana da silva, para 
a manutenção de torres de TV do Município, no valor anual de r$ 
7 .980,00 . Nova Era, 07/02/2013 . benito de araújo – Prefeito Muni-
cipal. Dispensa nº 07/2013 – Ratifico a decisão da Comissão Perma-
nente de licitação para contratação emergencial da empresa Elge e Cia 
ltda, para a prestação de serviços de limpeza e recolhimento de lixos 
e entulhos, visando a promoção de ações de Combate à Dengue, no 
valor total de r$ 145 .160,00 . Nova Era, 06/03/2013 . benito de araújo 
– Prefeito Municipal .
2º TA Contr. 52/2012 – Huai Engenharia Com. e Ind. Ltda – Adi-
tivo de valor de r$ 7 .789,14, passando para r$ 202 .326,69; 2º Ta 
Contr. 44/2012 – Huai Engenharia Com. e Ind. Ltda – Vig. 02/02/13 
a 16/03/13; 3º TA Contr. 44/2012 – Huai Engenharia Com. e Ind. Ltda 
– aditivo de decréscimo de valor de r$ 16 .963,52, passando para r$ 
749 .033,38 .

9 cm -08 391751 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA lIMA . AVISo dE 
lIcITAçÃo .Prefeitura Municipal de Nova lima, torna público,que 
fará realizar, o Pregão presencial /registro de Preço nº: 001/2013 tendo 
por objeto a aquisição de carimbo automático . Data de realização 
22/03/2013 às 09:00 hs . Custo do edital: r$ 20,00 . Nova lima, 08 de 
março de 2013 . Marcio bernardi Cardoso, Pregoeiro .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA lIMA . AVISo dE 
lIcITAçÃo .Prefeitura Municipal de Nova lima, torna público,que 
fará realizar, o Pregão presencial n .º: 04/2013 . objeto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de 
passagens aéreas, rodoviárias, traslados, hospedagem . Data de realiza-
ção 21/03/2013 às 09:00 hs . Custo do edital: r$ 20,00 . Nova lima, 08 
de março de 2013 . Marcio bernardi Cardoso, Pregoeiro .

3 cm -08 391753 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE NoVA lIMA .MuNICÍPIo DE 
NoVa lIMa . o secretário Municipal de Planejamento e Gestão do 
Município de Nova lima, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 
4 .984, datado de 18 de Janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Muni-
cipal nº 5 .067, datado de 20 de Fevereiro de 2013, que tratam da Con-
vocação da 4ª Conferência da Cidade de Nova lima, Faz saber que o 
regimento Interno da 4ª Conferência da Cidade, aprovado pela resolu-
ção nº 01, de 03 de Março de 2013, encontra-se afixado no Paço Muni-
cipal, sito à Praça bernardino de lima, nº 80, Centro, Nova lima-MG . 
Gabriel simões Gobbi, secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
Presidente do Conselho da Cidade de Nova lima .

3 cm -08 391755 - 1
NoVa sErraNa – aDITIVo DE PraZo – Pregão 15/2009, Pro-
cesso 67/2009 . Município de N . serrana e uNIMED DIVINÓPolIs 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Fica prorrogado 
o prazo de vigência do contrato até 31/05//2013 . FuND . lEGal . lei 
8 .666/93, art . 65 . Em 01/03/2013 . JoEl PINTo MarTINs – Pref . 
Municipal .

2 cm -08 391873 - 1
o MuNIcÍPIo dE NoVA SERRANA, através da Pregoeira, 
torna público que fará o Processo licitatório nº- 38/2013, PrEGÃo 
Nº - 013/2013  . objeto aquisição de motos 0km, motor 125 cilindra-
das, para a secretaria Municipal de Finanças e secretaria Municipal 

de Desenvolvimento urbano do Município de Nova serrana-MG - 
Entrega dos Envelopes – dia 21/03/2013 às 12:30 horas . Mais informa-
ções no site da Prefeitura www .novaserrana .mg .gov .br ou pelo tel -37 
-3226-9011 –Nova serrana, 08 de março de 2013 . luiza Carla silveira 
Cabral – pregoeira .

2 cm -08 391896 - 1
NoVA SERRANA/MG– Dispensa de licitação nº 16/2013, processo 
25/2013, com fundamento no art . 24, IV, da lei nº 8 .666/93 e Decreto 
Municipal 04/2013; Favorecidos: brÍGIDa DE souZa alMEIDa, 
vencedora do item 1 no valor de r$ 9 .900,00 (nove mil e novecen-
tos reais) e FrEDErICo olIVEIra DE lIMa, vencedor do item 2 
no valor de r$ 13 .500,00 (treze mil e quinhentos reais); objeto: Con-
tratação dos serviços de locação mensal de um caminhão no mínimo 
¾ de carroceria, capacidade de carga não inferior a 4 toneladas, para 
transportar ferramentas, recolher capim proveniente da limpeza urbana, 
recolher entulhos, etc; e locação de um caminhão carroceria aberta para 
coleta de materiais recicláveis; óleo diesel por conta do município, 
manutenção e motorista por conta do contratado; prestação dos servi-
ços de segunda a sexta, das 07:00 as 17:00 horas; vigência: 3 meses; 
Autorização: 06/02/2013; Ratificação e Homologação: 06/02/2013, por 
Joel Pinto Martins .

4 cm -08 391905 - 1
Município de Nova Serrana;Dispensa de licitação 35/2013; com 
fundamento no art . 24, inc . X, da lei nº 8 .666/93; Favorecido (a) : 
segunda Igreja batista de Nova serrana; objeto : : locação de um 
imóvel sito à Fernando de Noronha, 571, neste município para instalação 
e funcionamento do Centro de Educação Infantil Conceição amaral, 
conforme art . 24, Inc . X da lei 8 .666/93 .; Vigência do Contrato : 12 
meses; Processo : 058/2013; Valor: R$ 18.621,12; Ratificação: em 
05/03/2013, por Joel Pinto Martins-Prefeito Municipal .

2 cm -08 391876 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE olARIA- aviso de licitação . Pro-
cesso n° 022/2013 Pregão Presencial nº 007/2013 . objeto: Contratação 
de sociedade de advogados, visando à prestação de serviços de advo-
cacia especializada, conforme condições e especificações contidas no 
edital . Entrega de Envelopes e sessão Pública dia 22/03/2013 . Com iní-
cio às 09:00 horas . Informações (032) 32881112/1113: regiane Maria 
aparecida de souza . olaria, 08 de março de 2013 .

2 cm -08 391871 - 1
Município de oliveira- Pl 399-2013-Credenciamento 02-2013 -Cre-
denciar pessoa júridica ou pessoa física prestadoras de serviços médicos 
na àrea de pediatria . abertura e julgamento a partir do dia 14/03/2013 . 
Informações site licitacao .pmo@oliveira .mg .gov .br licitacao .pmo@
oliveira .mg .gov .br ou pelo fone 37-3332-9179 .  . antônio Mariano 
ribeiro- Presidente da Comissão de licitação .

Município de oliveira- Pl 400-2013- Credenciamento 03-2013- Cre-
denciar pessoa jurídica ou pessoa física para a prestação de serviços na 
área médica, para trabalhar nos PsFs , para cumprir jornada de trabalho 
de 40 horas de serviços semanais, cumprindo as obrigações que regem 
o Programa de saúde da Família (PsFs) e também serão credencia-
dos médicos plantonistas para atender no Pronto atendimento Muni-
cipal de oliveira-MG, em jornada de plantão de acordo com as neces-
sidades da secretaria Municipal de saúde, para atender as urgências 
e emergências, incluindo transferência de pacientes para outros muni-
cípios  . Informações site licitacao .pmo@oliveira .mg .gov .br licitacao .
pmo@oliveira .mg .gov .br ou pelo fone 37-3332-9179 .antônio Mariano 
ribeiro- Presidente da Comissão de licitação .

4 cm -08 391741 - 1
A Prefeitura Municipal de ouro brancotorna público - Pregão Pre-
sencial registro de Preços 13/2013 – PrC 27/2013 - Tipo: Menor Preço 
Por lote . obj .: aquisição de combustíveis para os veículos da frota 
municipal, polícia militar e civil . Entrega dos envelopes 1 (Proposta) 
e 2 (Habilitação) dia 25/03/2013 até às 13:30 Horas no Setor de Proto-
colo . Credenciamento, abertura do envelope e demais fases do processo 
licitatório às 14:00 Horas do dia 25/03/2013 na Sala da CPL. Valor 
estimado: r$944 .757,33 (Novecentos e quarenta quatro mil, setecentos 
e cinqüenta sete reais e trinta três centavos) . Edital Gratuito . Prefeita 
Municipal: Maria aparecida Junqueira Campos .

3 cm -08 391536 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo(MG)– torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: Mario alves da silva - ME . Processo nº 060/2012, na moda-
lidade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 020/2012 . 
Contrato 052/2012 - objeto: Compromisso de fornecimento de gênero 
alimentício de hortifrutigranjeiro, de acordo com demais documentos 
que integram o 1º Termo aditivo . Fundamento legal: de acordo com o 
art . 102, § 1º da lei orgânica Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da lei 
Federal n .º 8666/93 . Maurício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo(MG) -torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: Cristian a . da Costa ME . Processo nº 060/2012, na moda-
lidade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 020/2012 . 
Contrato 051/2012 - objeto: Compromisso de fornecimento de gênero 
alimentício de hortifrutigranjeiro, de acordo com demais documentos 
que integram o 1º Termo aditivo . Fundamento legal: de acordo com o 
art . 102, § 1º da lei orgânica Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da lei 
Federal n .º 8666/93 . Maurício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo(MG)– torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: amazonia Distribuidora ltda Processo nº 059/2012, na moda-
lidade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 019/2012 . 
Contrato 047/2012 - objeto: aquisição de gênero alimentício de hor-
tifrutigranjeiro, de acordo com demais documentos que integram o 
1º Termo aditivo . Fundamento legal: de acordo com o art . 102, § 1º 
da lei orgânica Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da lei Federal n .º 
8666/93 . Maurício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo(MG)– torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: Mercantil Paulista 250 ltda Processo nº 059/2012, na modali-
dade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 019/2012 . Con-
trato 048/2012 - objeto: aquisição de gênero alimentício de hortifruti-
granjeiro, de acordo com demais documentos que integram o 1º Termo 
aditivo . Fundamento legal: de acordo com o art . 102, § 1º da lei orgâ-
nica Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da lei Federal n .º 8666/93 . Mau-
rício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo(MG)– torna público 
o extrato de 1º Termo aditivo ao contrato celebrado com a seguinte 
empresa: Pastificio Santa Amália S/A Processo nº 059/2012, na modali-
dade de Pregão Presencial para o registro de Preços nº 019/2012 . Con-
trato 049/2012 - objeto: aquisição de gênero alimentício de hortifruti-
granjeiro, de acordo com demais documentos que integram o 1º Termo 
aditivo . Fundamento legal: de acordo com o art . 102, § 1º da lei orgâ-
nica Municipal c/c inc . XIII, do art . 6º da lei Federal n .º 8666/93 . Mau-
rício lemes de Carvalho-Prefeito Municipal .

10 cm -08 391565 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ouRo FINo – MG . aviso de 
licitação . Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal o Pro-
cesso nº . 030/2013, modalidade Pregão Presencial nº 010/2013, regis-
tro de Preços nº 007/2013, do tipo menor preço por item, para registro 
de preços para prestação de serviços de manutenção de veículos leves 
e pesados da frota municipal de todos os Departamentos da Prefeitura 
Municipal de ouro Fino . o credenciamento e abertura dos envelo-
pes dar-se-á no dia 21/03/2013, às 09 h . o instrumento convocatório 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, 
das 12h às 16h, na av . Cyro Gonçalves, 173, ouro Fino - MG, CEP 
37570-000 . Tel . (35) 3441-9401 . Mauricio lemes de Carvalho – Pre-
feito Municipal .

3 cm -08 391819 - 1
EXTraTo DE CoNTraTo - Prefeitura Municipal de ouro Verde 
de Minas – Carta Convite 001/2013 Processo licitatório 002/2013 
– Empresa: baluarte assessoria Contábil e administração e,Gestão 
Publica ltda . – CNPJ 10 .924 .285/0001-00 – Valor Global: r$ 36 .000,00 
(trinta e seis mil reais) . objeto: Prestação de serviços como assessoria 
e Consultoria em Gestão Publica nas áreas, Divisão de licitações e 
Contratos e Compras, Prestação de Contas de Convênios do Município 
de ouro Verde de Minas . Vigência: 07/02/2013 a 31/12/2013 . Geraldo 
José luiz lima - Prefeito do Município
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO - Proc. 002/2013 – Modalidade: Carta 
Convite n .º 001/2013 . objeto: Prestação de serviços como assessoria e 
Consultoria em Gestão Publica nas áreas, Divisão de licitações e Con-
tratos e Compras, Prestação de Contas de Convênios do Município de 
Ouro Verde de Minas. Homologado dia 07/02/2013. Adjudicado: Balu-
arte assessoria Contábil e administração e,Gestão Publica ltda . Valor 
Global r$ 36 .000,00 (trinta e seis mil reais) – Geraldo José luiz lima 
- Prefeito do Município .

4 cm -07 391278 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PAdRE PARAISo- Aviso Retifi-
cação Extrato de Contrato onde se lê: Contratado PEGN – advogados 
e associados; leia-se adalberto Gonçalves Pires advogados associa-
dos – Padre Paraiso 07 de Fevereiro de 2013 .
Aviso de Ratificacação Inexigibilidade de Licitação Aos 08 dia do mês 
de Fevereiro de 2013, as 10 hs, na sede da prefeitura municipal de 
Padre Paraíso/MG situada na rua Prefeito orlando Tavares, 10, reu-
niu-se a Comissão Permanente de licitação, nomeada pelo Decreto nº 
003/2013 de 02 de Janeiro de 2013, para analisar contratação de asses-
soria Jurídica com Paulo Ester Gomes Neiva advogados associados 
ME – PEGN advogados associados - CNPJ 09 .386 .424/0001-00 . a 
Comissão, por voto unânime de seus membros declarou a inexigibi-
lidade nos termos do item II do art . 25, combinado com o item III do 
art . 13 da lei 8 .666/93
Ratificação - A Prefeita Municipal de Padre Paraíso (MG), no uso de 
sua atribuições legais, considerando o disposto na legislação Perti-
nente, Ratifica, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a declaração de 
inexigibilidade da licitação 034/2012 inexigibilidade 002/2013 para 
contratação de assessoria Jurídica com a Empresa Paulo Ester socie-
dade de advogados - ME– PEGN advogados associados - CNPJ 
09 .386 .494/0001-00, situada na rua líbio Carlos de oliveira, Nº 205, 
Bairro Marajoara, Teófilo Otoni/MG., nos termos do item II art. 25 
combinado com o III do art . 13 da lei 8 .666/93 Padre Paraiso, 08 de 
Fevereiro de 2013 . ass . Dulcineia Duarte de souza Pinto – Prefeita 
Municipal
Extrato de Contrato - Contratante: Prefeitura Municipal de Padre Para-
íso; Contratado Paulo Ester sociedade de advogados - PEGN advoga-
dos associados; objeto: Prestação de serviços Técnico Especializados 
em assessoria e Consultoria Jurídica; Valor r$ 71 .500,00; Vigência: 08 
de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2013; Processo licitatório 034/2013 
Inexigibilidade 002/2013; assinaturas: Pela Contratante: Dulcineia 
Duarte de souza Pinto - Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Paulo 
Ester Gomes Neiva - sócio

7 cm -08 391712 - 1
aVIso . a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Pro-
cesso licit . 043/2013, Pregão 032/2013 para o registro de preços para 
Contratação de empresa para fornecimento de material odontológico 
(Permanente) para as unidades de saúde deste Município, para o exercí-
cio de 2013 . Dt . abertura: 25/03/2013 às 09:00 h . Informações no site 
www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .mg .gov .br 
ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .
a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Processo 
licit . 042/2013, Pregão 031/2013 para Contratação de empresa para 
fornecimento de material permanente para o PsF do bairro santo antô-
nio do município de Papagaios/MG . Dt . abertura: 22/03/2013 às 14:00 
h . Informações no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@
papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .
a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Processo 
licit . 041/2013, Pregão 030/2013 para o registro de preços para For-
necimento de oxigênio medicinal para atender a secretaria Municipal 
de saúde . Dt . abertura: 22/03/2013 às 09:00 h . Informações no site 
www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .mg .gov .br 
ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .
a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Processo 
licit . 040/2013, Pregão 029/2013 para o registro de preços para pres-
tação de serviços de usinagem de CbuQ, para pavimentação e recupe-
ração (tapa buraco) de diversos locais, neste Município de Papagaios/
MG . Dt . abertura: 21/03/2013 às 12:30 h . Informações no site www .
papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .mg .gov .br ou 
pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .
a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Processo 
licit . 039/2013, Pregão 028/2013 para o registro de preços para even-
tual fornecimento de massa asfáltica rl-1C e CM-30, para pavimen-
tação e recuperação (tapa buraco) de diversos locais, neste Município 
de Papagaios/MG . Dt . abertura: 21/03/2013 às 09:00 h . Informações 
no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .
mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .
a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Processo 
licit . 037/2013, Pregão 027/2013 para o registro de preços para aqui-
sição de hidrômetro multijato 1/2 3M³/hora com conexões para secre-
taria Municipal de Água e Esgoto . Dt . abertura: 21/03/2013 às 15:00 h . 
Informações no site www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@
papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .
a Prefeitura de Papagaios/MG comunica que abertura de Processo 
licit . 044/2013, Pregão 033/2013 para a aquisição de Carreta bascu-
lante e Grade aradora, adquirido com recursos do Contrato de repasse 
761139/2011/MaPa/CaIXa, objetivando a Execução de ações de 
apoio ao Desenvolvimento do setor agropecuário . Dt . abertura: 
26/03/2013 às 09:00 h . Informações no site www .papagaios .mg .gov .
br ou e-mail: licitacao@papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-
1260 . Pregoeira .

10 cm -08 391928 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PARAcATu . aVIso DE lICI-
TaçÃo . PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 043/2013 . ProCEsso Nº 
1621/2013 . TIPo MENor PrEço . obJETo: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção, Hidráulica e Elétrica em 
Poços Artesiano. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
Do PrEGÃo: Prefeitura Municipal de Paracatu, sediada à av . ole-
gário Maciel nº 166 – centro, no dia 01 de abril de 2013, às 14:00 h . 
EDITal na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
licitações - situada na avenida olegário Maciel, 166 – Centro e no site 
da Prefeitura www .paracatu .mg .gov .br Paracatu, 08 de Março de 2013 . 
luCIo PraDo FErrEIra GoMEs . Pregoeiro .

3 cm -08 391576 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA QuATRo/ 

rEsulTaDo:
Pregão Presencial nº 013/13 – registro de preços para aquisição de 
areia, brita, pedrisco, pedra, brita graduada para reparo e manutenção 
em próprios municipais e para atender a lei nº 1 .708 de 01 de julho de 
2005, a serem utilizados pelo Município . Contrato nº 025/13 – luis 
sérgio leite: r$ 123 .000,20 . Vigência 04/03/13 a 31/12/13 . FuNDo 
MUNICIPAL DE SAÚDE RESULTADO REFERENTE: Pregão Pre-
sencial nº 012/13 – registro de preços para a aquisição, parcelada, 
materias odontológicos, para atender o Centro odontológico Munici-
pal . Contrato nº 018/13 – Emige Materiais odontológicos ltda EPP: 
r$ 23 .249,04 . Contrato nº 019/13 – Med Center Comercial ltda . r$ 
22 .117,39 . Vigência 28/02/13 a 31/12/13 .
TErMo aDITIVo:
1º Termo Aditivo ao contrato 008/13 – Partes: Kadu Eventos e Promo-
ções ltda . e Município de Passa Quatro . objeto: prorrogação da vigên-
cia para 31/03/13 .
1º Termo aditivo ao contrato 009/13 – Partes: Transmenta Transportes 
ltda . e Município de Passa Quatro . objeto: alteração da quilometragem 
do trajeto X – bairro serrinha, Morro Quilombo linha 01 e 02 referente 
prestação de serviços de transporte escolar, alterando em 3,22% o valor 
previsto na Clausula Terceira do contrato original em r$ 23 .436,00, o 
valor do contrato ora aditado passa a ser de r$ 750 .840,60 .

5 cm -07 391494 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PATRocÍNIo/MG .EDITal 
rEsuMIDo - Processo nº: 0024381 - Modalidade: Concorrência - 
Edital nº: 01/2013 - Tipo: Maior Preço Por Item . objeto: alienação 
de imóveis urbanos (lotes), conforme especificações contidas no edi-
tal, solicitado pela secretaria Municipal de administração . a Prefei-
tura Municipal de Patrocínio torna público que no dia 23 de abril de 
2013 às 08:30 hs, no departamento de compras sito na Praça olímpio 
Garcia brandão, nº 1452 na cidade de Patrocínio/MG, serão recebidas 
e abertas a documentação referente ao processo acima especificado. 
Cópias de Edital e informações complementares serão obtidas junto à 
CPl, no endereço acima referido . Telefone 34 3839 1800 . Patrocínio, 
27/02/2013 . Nelson Gonçalves soares Filho - Presidente da CPl .
PrEFEITura MuNICIPal DE PaTroCÍNIo/MG . EXTraTo Do 
CoNTraTo . Contrato: 3/2013 - Modalidade: Pregão . Partes: Pre-
feitura Municipal de Patrocinio e NaVEllI NaCIoNal VEICu-
los lTDa . objeto: aQuIsIçÃo DE VEICulos DE PassEIo 
PARA O MUNICIPIO DE PATROCINIO, CONFORME CONVÊ-
NIO 1605/2012 COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 
MINas GEraIs . - Prazo: - Data: 15/02/2013 - Nelson Gonçalves soa-
res Filho – Presidente .
PrEFEITura MuNICIPal DE PaTroCÍNIo/MG . TErMo DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Processo nº: 0024048 - 
Modalidade: Pregão - Edital nº: 3/2013 - Tipo: Menor Preço Por Item . 
objeto: aquisição de Veículos de Passeio para o Município de Patro-
cínio, conforme Convênio 1605/2012 com a secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais. Homologo o procedimento da Licitação nº 
0024048, a favor da empresa Navelli Nacional Veículos ltda, CNPJ 
65 .102 .550/0001-67, no valor de r$72 .600,00 (setenta e dois mil e 
seiscentos reais), nos termos e condições do julgamento efetuado pela 
CPl desta Prefeitura, para que a adjudicação nele referida produza seus 
jurídicos e legais efeitos . Ciência aos interessados, observadas as pres-
crições legais pertinentes . Patrocínio-MG, 15/02/2013 . luCas CaM-
Pos DE sIQuEIra - Prefeito Municipal .

7 cm -08 391886 - 1


