
10 – sexTa-feira, 29 de Junho de 2012 PubliCações de TerCeiros  Minas Gerais - Caderno 3 
(doze) meses .  Cópias de Edital e informações complementares serão 
obtidas junto à Comissão Permanente de licitação, no endereço acima 
referido .   Telefone 34-3428-2762 .   Fronteira, 29 de junho de 2012 – 
Elaine Pinesso – Presidente da CPl . 

3 cm -28 313592 - 1 

o MuNIcÍPIo  dE GouVEIA/MGtorna  público,  para  conheci- 
mento dos interessados, que às 9:00 hs do dia 18/07/2012, no Prédio 
da Prefeitura Municipal, situado na alameda  souza  lima,  nº 1 .270, 
bairro Capelinha, será realizada a sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentação, para 
Tomada de Preço nº .   004/2012, do tipo “Menor Preço”, objetivando 
contratação de empresa para construção de terminal rodoviário .   Edi- 

048/2012 PP 033/2012 – revogação dos lotes 2, 4, 5, 6, 8 e 9 amparado 
no art . 49 da lei 8 .666/93 . Pa 048/2012 PP 033/2012 – ata de registro 
de Preços nº 077/2012 - (FMs de Ibirité e Distrilaf Distr . Medicamentos 
ltda .); obj: aquisição de material médico hospitalar (injetáveis); Valor: 
r$ 272 .000,00; Prazo: 31/12/2012; FDo: 858 e 825 .  ata de registro 
de Preços nº 078/2012 - (FMs de Ibirité e Injex Ind .  Cirúrgicas ltda .); 
obj:  aquisição de material médico hospitalar (injetáveis); Valor: r$ 
382 .960,00; Prazo: 31/12/2012; FDo: 858 e 825 .  ata de registro de 
Preços nº 079/2012 - (FMs de Ibirité e Nacional Comercial Hospitalar 
ltda .); obj: aquisição de material médico hospitalar (injetáveis); Valor: 
r$ 173 .760,00; Prazo: 31/12/2012; FDo: 858 e 825 .  Pa 94/2012 PP 
60/2012 – o Pregoeiro Municipal julga venc .  e hab .  a licitante Hospi- 
metal Ind . Met . Equip . Hospitalares ltda . nos itens 1 e 2 . Pa 002/2010: 

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITuMIRIMem nome do FuNDo MuNICIPal DE saÚDE DE ITuMIrIM avisa que estão em andamento 

os processos de licitação, conforme descrição abaixo . os editais estão à disposição dos interessados na secretaria Municipal de saúde para retirada . 

Informações pelo telefone (35)3823-1060 . 
 

Processo Modalidade Edital objeto sessão 

17Pr16MP2012 Pregão Presencial 16/2012 aquisição de motocicleta 13/07/2012 12:30h 

romildo Ismael alves – Prefeito Municipal, alvaro luis de Castro – Procurador Geral, Michele renata lasmar França – assessora Jurídica, Gis- 

laine Gorete da silva Morais – secretária Municipal de saúde, Cleber Fraiz Coelho – Pregoeiro Municipal e sandra Maria Felipe américo – Pre- 

sidente da CPl . 

4 cm -28 313381 - 1 

tal e maiores informações com a servidora Diciula souza, no endereço 
acima ou pelo fone: (38) 3543-1225 . 

2 cm -27 312952 - 1 

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES 
– MG  – aviso de licitação edital de pregão eletrônico 006/2012 .  o 
Município de Governador Valadares(MG), torna público, para conheci- 
mento de todos, que fará realizar o processo licitatório Pregão Eletrô- 
nico nº 006/2012, cujo edital encontra-se à disposição dos interessados, 
para exame e aquisição, através do site www .bbmnet .com .br, tendo por 
objeto confecção de faixas e banner, 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, através 
da rubrica de nº 02 .14 .01 .27 .812 .2701 .2 .212 3390 .39 .00 (830) – outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – 01 .00 .00 da secretaria Muni- 
cipal de Esporte, Cultura e lazer, para o exercício de 2012 .  o rece- 
bimento das propostas será das 13:00 horas do dia 29/06/2012 até as 
14:00 horas do dia 16/07/2012; a abertura e análise das propostas será 
de 14:01 horas às 14:30 horas do dia 16/07/2012 . a disputa de preços 
terá início, no dia 16/07/2012, a partir das 14hs:40min, com os repre- 
sentantes das licitantes devidamente credenciados e  quantos se inte- 
ressarem .Governador Valadares, 28 de junho de 2012 .  Débora Fabiany 
Marques lopes .  Pregoeira 

5 cm -28 313534 - 1 

P .M Guaraciama- a prefeitura de Guaraciama através de seu prego- 
eiro comunica aos interessados que fará realizar licitação na modali- 
dade Pregão Presencial nº 29/12, Processo licitatório nº 41/12 , Tipo 
Menor Preço Por Item , tendo como objeto a contratação de empresa ou 
pessoa física para serviços de mão de obra mecânica para manutenção 
dos veículos linha leve dos Departamentos da Prefeitura .   sessão  dia 
12/07/2012 as 09:00horas .  o edital completo encontra-se a disposição 
dos interessados na Prefeitura .  Francisco Gilvan Vieira .  Pregoeiro 
P .M .  Guaraciama- Edital do Processo licitatório nº 42/12 TP nº 06/12 
a CPl torna público que fará realizar licitação no dia 17/07/2012 as 
09:00 horas licitação que tem por objeto a contratação de empresa espe- 
cializada em construção civil para construção da academia de saúde 
na cidade de Guaraciama/MG . Tipo: Menor Preço Global . (Empreitada 
Global) o edital completo encontra-se a disposição dos interessados na 
Prefeitura .  Francisco Gilvan Vieira .  Presidente da CPl . 
P .M .  Guaraciama- Edital do Processo licitatório nº 43/12 TP nº 07/12 
a CPl torna público que fará realizar licitação no dia 17/07/2012 as 
14:00 horas licitação que tem por objeto a contratação de empresa espe- 
cializada para pavimentação asfáltica nas ruas do Município, conforme 
projeto básico . Tipo: Menor Preço Global .(Empreitada Global) o edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura . Fran- 
cisco Gilvan Vieira .  Presidente da CPl . 
P .M . Guaraciama- Edital do Processo licitatório nº 44/12 TP nº 08/12 a 
CPl torna público que fará realizar licitação no dia 18/07/2012 as 09:00 
horas licitação que tem por objeto a contratação de empresa especiali- 
zada em construção civil para execução da obra de construção da casa 
do mel com recursos oriundos do contrato de repasse nº 0 .198 .623-92 . 
Tipo: Menor  Preço Global .(Empreitada  Global) o edital completo 
encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura .  Francisco Gil- 
van Vieira .  Presidente da CPl . 
P .M .  Guaraciama- Edital do Processo licitatório nº 45/12 TP nº 09/12 
a CPl torna público que fará realizar licitação no dia 18/07/2012 as 
14:00 horas licitação que tem por objeto a contratação de empresa espe- 
cializada para drenagem urbana em ruas do município .  Tipo: Menor 
Preço Global .(Empreitada Global) o edital completo encontra-se a dis- 
posição dos interessados na Prefeitura .  Francisco Gilvan Vieira .  Pre- 
sidente da CPl . 
P .M Guaraciama- a prefeitura de Guaraciama através de seu pregoeiro 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 30/12, Processo licitatório nº 46/12 , Tipo Menor 
Preço Por Item , tendo como objeto a contratação de empresa especia- 
lizada para execução de obras de recuperação e preservação ambien- 
tal com recursos provenientes do contrato de repasse nº 0 .198 .623-92 . 
sessão dia 13/07/2012 as 09:00 horas .  o edital completo encontra-se 
a disposição dos interessados na Prefeitura .   Francisco Gilvan Vieira . 
Pregoeiro 
P .M Guaraciama- a prefeitura de Guaraciama através de seu pregoeiro 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 31/12, Processo licitatório nº 47/12 , Tipo Menor 
Preço Por Item , tendo como objeto o registro de preços pelo sistema 
de registro de Preços para futura e eventual aquisição a aquisição de 
medicamentos, material ambulatorial e hospitalar para atender as ativi- 
dades da ubs deste Município .  sessão dia 16/07/2012 as 09:00 horas . 
o edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefei- 
tura .  Francisco Gilvan Vieira .  Pregoeiro 

12 cm -28 313517 - 1 

Termo supressivo do contrato Nº 033/2012 Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Guarda Mor (MG) e a empresa Construtora e Conser- 
vadora  santa  luzia;  Data:  26/06/2012;  objeto:  adequar  a  plani- 
lha apresentada pela empresa contratada reduzindo a quantia de r$ 
403,15 (Quatrocentos e três reais e quinze centavos) referentes ao 
excedente de  cálculos contido na  planilha de  preços, descontando 
da quantia total do contrato que é de r$252 .704,29 (Duzentos e cin- 
qüenta e dois mil setecentos e quatro reais e vinte e nove centavos) 
para o valor de r$252 .301,14 (Duzentos e cinqüenta e dois mil trezen- 
tos e um reais e catorze centavos) .  Fundamento: Processo licitatório nº 
034/2012, Tomada de Preços nº 07/2012; Preço: r$252 .301,14 (Duzen- 
tos e cinqüenta e dois mil trezentos e um reais e catorze centavos); 
recursos:contrato  de repasse nº 2690 .0337 .383-51/2010  e contrapar- 
tida do município de GuardaMor-MG; Dotação orçamentária 
02.02.06.02.06.03.27.812.2701.1021-4.4.90. 51.00–ficha 302/fonte do 
recurso:  1 .24 .00,02 .02 .06 .02 .06 .03 .27 .     812 .2701 .1021-4 .4 .90 .51 .00– 
ficha 302/fonte de recurso 1.00.00 Vigência: 26/09/2012; Assinaturas: 
Gilmar Ferreira dos santos  pelo município de Guarda Mor e Paulo 
antônio Pereira pela Construtora e Conservadora santa luzia . 

4 cm -27 313270 - 1 

oMuNIcÍPIodEGuAXuPE, torna público a Ratificação pelo Chefe 
do Poder Executivo local, sr .  roberto luciano Vieira, a Dispensa de 
licitação nº 071/2012 – Proc .  adm .  179/2012 .  objeto: aquisição de 
botinas de segura .  Valor: r$1 .494,00 Fundamento: art .  24, II da lei 
8 .666/93 .  Guaxupé, 27/06/2012 . 
o MuNIcÍPIo  dE GuAXuPE, torna público a Ratificação pelo 
Chefe do Poder Executivo local, sr . roberto luciano Vieira, a Dispensa 
de licitação nº 070/2012 – Proc .  adm .  178/2012 .  objeto: aquisição 
de peças para reparos em veículos da secretaria Municipal de saúde . 
Valor: r$7969,20 Fundamento: art .  24 , II da lei 8 .666/93 .  Guaxupé, 
27/06/2012 . 

3 cm -28 313359 - 1 

PREFEITuRA dE IbIRITÉ 
 

Pa 179/2011: 1ºTa Contrato 196/2011(Instituto Mineiro de radio- 
diagnóstico Ltda & FMS de Ibirité) quant. 24,6667% (R$8.510,00) 
e prazo até 12/10/2012 .  Pa 179/2011: 1ºTa Contrato 197/2011(silva 
& Silva Ltda & FMS de Ibirité) quant. 24% (R$600,00) e prazo até 
12/10/2012;PA 201/2011: 1ºTA Contrato 249/2011(Gráfica Yago Ltda 
& FMS de Ibirité) quant. 25% (R$87,50) e prazo até 11/02/2013; PA 
037/2012 PE 004/2012 – a secretaria  de administração  revoga o 
processo, uma vez que todas as licitantes foram desclassificadas. PA 

13º adit .   Contr .   054/2010 (sinarco  Empreendimentos e Construções 
ltda .)  prazo até 15/07/2012; Pa 126/2010: 2º adit .   Contr .   156/2010 
(sempre  Editora lt .)  transferência saldo entre secretarias  e  inclu- 
são dotação; Pa 046/2012 PP 031/2012 –ata  de registro  de Preços 
nº 082/2012 – ( FMS & 1001 Embalagens e descartáveis Ltda) Obj: 
Formação de registro de Preços para aquisição futura de material de 
limpeza, com fornecimento e instalação de dispenser, em regime de 
comodato, p/ atender à demanda do Hospital Municipal e do PsF .  Vlr: 
r$ 27 .996,80 .  Prazo 31/12/2012 .  FDo 825 e 858 .  ata de registro de 
Preços nº 083/2012 – ( FMS & Minas Cleaner Comercial Ltda) Obj: 
Formação de registro de Preços para aquisição futura de material de 
limpeza, com fornecimento e instalação de dispenser, em regime de 
comodato, p/ atender à demanda do Hospital Municipal e do PsF .  Vlr: 
r$ 14 .912,00 .  Prazo 31/12/2012 .  FDo 825 e 858 .  ata de registro de 
Preços nº 084/2012 – ( FMS & Woltine Com. e Representação Ltda) 
obj: Formação de registro de Preços para aquisição futura de material 
de limpeza, com fornecimento e instalação de dispenser, em regime 
de comodato, p/ atender à demanda do Hospital Municipal e do PsF . 
Vlr: r$ 68 .573,00 .  Prazo 31/12/2012 .  FDo 825 e 858 .  Pa 79/2012 PP 
51/2012 – O Pregoeiro Municipal retifica o julgamento e declara ven- 
cedoras e habilitadas as licitantes Capital Papelaria e Informática ltda . 
no lote 14; CCl Papelaria e suprimentos de Informática ltda .no lote 
13; Distribuidora sC ltda .  no lote 09; João Carlos de azevedo Grossi 
nos lotes 01, 07 e 11; Máximo Distribuidora ltda .  no lote 02; e rafael 
beccari de senanos lotes 04 e 06 . o Pregoeiro Municipal tomará provi- 
dências para revogação dos lotes 03, 05, 08, 10, 12 e 15 . 

11 cm -28 313786 - 1 

o Município de Igaratinga,torna público o resultado do Pl n° 58/12, 
na modalidade de Pregão Presencial n° 21/12 .   objeto:  Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
e recuperação de equipamentos (maquinário), tais como serviços de 
mecânica em geral .  GaNHaDor: CaETaNo MÁQuINas lTDa, 
com o item: 01 no valor estimado total de r$48 .750,00 .  Igaratinga, 28 
de junho de 2012 .  letícia Gomes lara – Pregoeira . 

2 cm -28 313649 - 1 

A Prefeitura M . de Iguatamatorna público a TP 28/2012 . objeto: con- 
tratação de empresa para fornecimento de tubos de PVC de 150 mm 
com abertura prevista para o dia 17/07/2012 .  o edital estará disponível 
a partir desta publicação no endereço, rua 5, nº 857, b . Pio XII, Igua- 
tama MG de 7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 . 

1 cm -28 313674 - 1 

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IJAcI/MG .avisa aos interessados 
que se encontra disponível o PrEGÃo  PrEsENCIal N°032/2012 . 
Processo nº 049/2012 .   objeto  Contratação de empresa especializada 
para confecção de camisetas e uniformes .  sendo a entrega dos enve- 
lopes de habilitação e propostas admitidos até ás 08h30min do dia 
12/07/2012 .  o edital encontra-se à disposição dos interessados na sede 
da Prefeitura Municipal, ou pelo Fone (35)38431280 .  Dr José Maria 
Nunes – Prefeito Municipal .  Valdisvane Dionísia de Mesquita (Prego- 
eira Municipal) . 

 
PREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE IJAcI/MG .avisa  aos interessa- 
dos que se encontra disponível o Processo licitatorio de N°050/2012, 
Tomada de Preço de N°011/2012 . objeto Contratação de empresa espe- 
cializada para execução de 06 pontes em concreto armado, alem de esta- 
bilização de encostas para atender as estradas vicinais . sendo a entrega 
dos envelopes de habilitação e propostas admitidos até ás 08h30min 
do dia 16/07/ 2012 .  o edital encontra-se à disposição dos interessados 
na sede da Prefeitura Municipal, ou pelo Fone (35)38431280 .  Dr José 
Maria Nunes – Prefeito Municipal .  Valdisvane Dionísia de Mesquita 
(Presidente da CPl) . 

 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IJAcI/MG .avisa aos interessados 
que se encontra disponível o PrEGÃo  PrEsENCIal N°033/2012 . 
Processo nº 051/2012 . objeto aquisição de equipamentos e suprimentos 
de informática para atender as diversas secretarias da prefeitura Muni- 
cipal de Ijaci . sendo a entrega dos envelopes de habilitação e propostas 
admitidos até ás 10:00 do dia 12/07/2012 .  o edital encontra-se à dis- 
posição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, ou pelo Fone 
(35)38431280 .  Dr José Maria Nunes – Prefeito Municipal .  Valdisvane 
Dionísia de Mesquita (Pregoeira Municipal) . 

 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE IJAcI/MG .avisa aos interessados 
que se encontra disponível o PrEGÃo  PrEsENCIal N°034/2012 . 
Processo nº 052/2012 .  objeto aquisição de alimentação especial para 
atender a secretaria  Municipal de Desenvolvimento social .   sendo  a 
entrega dos envelopes de habilitação e propostas admitidos até ás 
13h30minmin  do  dia  12/07/2012 .    o edital  encontra-se  à  disposi- 
ção dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, ou pelo Fone 
(35)38431280 .  Dr José Maria Nunes – Prefeito Municipal .  Valdisvane 
Dionísia de Mesquita (Pregoeira Municipal) . 

 
PREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE IJAcI/MG .avisa  aos interessa- 
dos que se encontra disponível o Processo licitatorio de N°053/2012, 
Tomada de Preço de N°012/2012 . objeto Prestação de serviços de audi- 
toria técnica preventiva mensal para a Prefeitura Municipal de Ijaci/ 
MG, TÉCNICa E PrEço  . sendo a entrega dos envelopes de habilita- 
ção e propostas admitidos até ás 08h30min do dia 06/08/ 2012 . o edital 
encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Munici- 
pal, ou pelo Fone (35)38431280 . Dr José Maria Nunes – Prefeito Muni- 
cipal . Valdisvane Dionísia de Mesquita (Presidente da CPl) . 

11 cm -28 313376 - 1 

MuNIcIPIo  dE IlIcINEA/MG .  aVIso  DE lICITaçÃo:  Pro- 
cesso 105/2012 Pregão Presencial 54/2012, aquisição de materiais 
Esportivos conforme convênio firmado entre a Secretaria de Estado de 
Esporte e da Juventudee o Município de Ilicínea .  a entrega dos enve- 
lopes e abertura será no dia 12/07/12 às 09h00 na Prefeitura Municipal 
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 : Mar- 
cela Fernanda 

2 cm -28 313612 - 1 

MuNIcIPIo  dE IlIcINEA/MG  -aVIso  DE lICITaçÃo:  Pro- 
cesso 103/2012 Pregão Presencial 053/2012, Contratação de Pessoa 
especializada em avaliação de imóveis de interesses do Município .  a 
entrega dos envelopes e abertura será no dia 11/07/2012 às 09h00 na 
Prefeitura Municipal de Ilicínea .   Maiores informações e instrumento 
convocatório no Dep .   de Compras e licitações,  sito à Pça .   Pe .   João 
lourenço leite, 53, Centro, Ilicínea – MG, ou através do tel .  35 3854- 
1377 

Pregoeira – Marcela Fernanda 

2 cm -28 313595 - 1 

PREFEITuRA dE IPATINGA– ErraTa – ToMaDa DE PrEços 
001/2012 – ProGEr . obJETo: seleção de empresa para a prestação 
de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, 
bem como patrocínio de causas judiciais, conforme especificações 
constantes no edital e anexos . No item 17 .1 do edital, bem como 6 .1 da 
minuta do contrato, aCrEsCENTa-sE: Nos termos do art .  57 da lei 
Federal 8 .666 ( . . .); No item 22 .2 do edital, bem como 8 .2 da minuta do 
contrato, oNDE sE lÊ: elencadas no item 7 .3, lEIa-sE No EDITal: 
elencadas no item 5 .1  e lEIa-sE  Na  MINuTa  Do CoNTraTo: 
elencadas no item 3 .1; No objeto e na segunda obrigação do item 8 do 
Termo de Referência – Anexo I, ONDE SE LÊ: ter sede ou filial locali- 
zada na Cidade de belo Horizonte/MG, EXClua-sE; Em todo edital, 
oNDE sE lÊ: Comissão de licitação ou Comissão Especial de licita- 
ção, lEIa-sE: Comissão Permanente de licitação .  Heyder leonardo 
barbosa Torre .  Procurador Geral do Município, em 27/06/2012 . 

4 cm -27 313300 - 1 

PREFEITuRA   dE  IPATINGA/sECrETarIa   DE  saÚDE   – 
HoMoloGaçÃo E aDJuDICaçÃo, PublICIDaDE DE PrE- 
ços rEGIsTraDos  E aTa  DE  rEGIsTro  DE  PrEços  Do 
PrEGÃo  rP  004/12 – aQ .    FuTura  DE  MaTErIal  MÉDICo 
HosPITalar . Torna-se público a HoMoloGaçÃo  E aDJuDI- 
CaçÃo  do presente processo licitatório nos termos das leis  Fede- 
rais 8 .666/93  e 10520/02, Decretos Municipais 5298/05 e 6984/11 e 
do Edital, bem como a ata de registro de Preços proveniente do com- 
promisso de fornecimento entre a Prefeitura e as empresas: becton 
Dickinson Ind .  Cir .  ltda, ata 01/12, vr global estimado r$ 34 .675,20; 
Cbs Med . Cient . Com . repres . ltda, ata 02/12, vr global estimado r$ 
179 .858,78; Cirurgica Fernandes ltda, ata 03/12, vr global estimado 
r$  138 .286,38;  Cei Com .   Exp .   Imp .   Mat .   Méd .   ltda, ata  04/12, vr 
global estimado r$ 7 .200,00; Cremer s .a, ata 05/12, vr global esti- 
mado r$ 296 .434,24; Dimaci/MG Mat .  Cir ltda, ata 06/12, vr global 
estimado r$ 634 .861,92; Distrilaf Dist .  Med .  ltda, ata 07/12, vr glo- 
bal estimado r$ 26 .747,28; Help Farma Prod .  Farm .  ltda, ata 08/12, 
vr global estimado r$ 30 .240,00; Injex Ind .  Cir .  ltda, ata 09/12, vr . 
global estimado r$ 4 .827,00; labhosp Diagnóstica ltda, ata 10/12, vr 
global estimado r$ 35 .634,00; laboratórios b . braun s .a, ata 11/12, 
vr global estimado r$ 1 .029,60; Mar represent . Com . ltda, ata 12/12, 
vr global estimado r$ 6 .948,00; Mastermed Comercial ltda, ata 13/12, 
vr global estimado r$  48 .257,28;  Nacional Com .   Hosp .   ltda,  ata 
14/12, vr global estimado r$ 203 .282,37; Prodiet Farmacêutica s .a, 
ata 15/12, vr global estimado r$ 26 .658,63; smiths Medical do brasil 
Prod .  Hosp .  ltda, ata 16/12, vr global estimado r$ 1 .020,00; starmed 
art . Med . Hosp . ltda, ata 17/12, vr global estimado r$ 116 .781,66 . os 
itens 4339, 14308, 14559, 17404, 24873, 27701 e 27702 correram frus- 
trados .  os itens 16406 e 22025 correram desertos .  os itens 3347, 4331 
e 28281 foram cancelados . Período 12 meses . a ata na íntegra consta no 
site www .ipatinga .mg .gov .br link “avisos de licitações” . sec . de saúde, 
Wagner José rodrigues barbalho, em 28/06/2012 . 

7 cm -28 313742 - 1 

Prefeitura de Ipatinga– Declara revogado Pregão 52/2012 – Contra- 
tação deempresa especializada em engenharia para execução de levan- 
tamento patrimonial e emissão de relatório de avaliação técnica dos 
contratos de serviços técnicos existentes, conforme artigo 49 da lei 
8666/93 .  Cópia do Termo revogação telefax 31 3829 8154 .  secretário 
M .  saúde em 28/06/2012 . 

2 cm -28 313825 - 1 

 
PREFEITuRA dE IPATINGA-faz publicar ratificação da Dispensa 
27/2012 em favor da empresa Ipaprint Comércio e Manutenção ltda p/ 
manutenção de impressora, cumprindo art . 26, lei 8 .666/93 . secretário 
M .  saúde, em 27/06/2012 . 

1 cm -28 313514 - 1 

 
PREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE  ITAGuARA  -  MG–  ProC . 
52/2012 – TP 14/2012 .  Extrato de adjudicação e homologação a favor 
das empresas, OLIDEF CZ IND. e COMERCIO DE APAR. HOSP. 
lTDa itens 01,03,04 valor r$11 .440,00; empresa MarCIo aNTo- 
NIo DaMIÃo PErEIra ME item 02 valor total r$3 .000,00; ToTal 
GEral r$14 .440,00 .  obJETo: aquisição de material de Permanente 
(aspirador cirúrgico, bomba de infusão, unidade de cuidado intensivo 
e outros .) para atender a demanda do Fundo Municipal da Criança e 
do adolescente  -  FMCa .  Itaguara 28/06/2012 .   alIssoN  DIEGo 
baTIsTa MoarEs- Prefeito . 

3 cm -28 313624 - 1 

 
aVIsoDEPublICaçÃo o MuNICÍPIo DE ITaIPÉ-MG, torna 
público para o conhecimento dos interessados que no dia 12/07/2012, 
ás 9:00 Hs, será realizado a licitação na modalidade PrEGÃo PrE- 
sENCIal Nº 018/2012, Processo licitatório 033/2012 .objeto Contra- 
tação de Profissional Médico Psicólogo “pessoa física” para realiza- 
ção de procedimentos Médicos Especializados no município de Itaipé 
– MG, durante o exercício de 2012” . local: Prédio da Prefeitura Muni- 
cipal, setor de licitações, sito à Praça Frei Wenceslau, nº 01, Centro, 
Itaipé-MG .  Contato: 33-35321290 - Itaipé-MG, 28/06/2012 - lucinéia 
kátia Martins lisboa - Pregoeira Municipal aVIsoDE PublICaçÃo 
o MuNICÍPIo DE ITaIPÉ-MG, torna público para o conhecimento 
dos interessados que no dia 12/07/2012, ás 14:00 Hs, será realizado a 
licitação na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal Nº 019/2012, Pro- 
cesso licitatório 034/2012 . objetoaquisição parcelada de Combustí- 
veis e Derivados de Petróleo e materiais diversos a serem utilizados 
nos veículos, máquinas e equipamentos desta municipalidade, durante 
o exercício  de 2012 .Itaipé-MG,  28/06/2012 –lucinéa  kátia  Martins 
lisboa - Pregoeira Municipal 

4 cm -28 313377 - 1 

MuNIcÍPIo  dE ITAMbAcuRI–  resultado final do pregão (pre- 
sencial) 032/2012 – Data e Horário da sessão: 28/06/2012 – 09 horas 
– objeto da licitação: rEGIsTro DE PrEços Para FuTura E 
EVENTual PrEsTaçÃo DE sErVIços DE loCaçÃo DE soM 
MÉDIo PorTE Para PEQuENos EVENTos E CoNFECçÃo DE 
FaIXas – licitante vencedor: DENIs DE olIVEIra GoMEs – CPF: 
077 .878 .816-40 registrou preços para os itens 01 e 02 totalizando r$ 
25 .600,00– Não houve interesse em protocolizar recurso .  Itambacuri, 
28 de junho de 2012 – sebastião Isaias Vieira Gonçalves – secretário 
Municipal de administração . 

3 cm -28 313598 - 1 

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITANHANdu / MG –Extrato de 
reajuste de preço, Pregão 015/2012 – Com base na lei 8 .666/93, art 
65, parte II, letra D, concedeu reajuste de preço do item nº 111 – Papel 
sulfite A4 extra branco de R$ 8,90 para R$ 9,90 a pedido da empresa 
Papelaria e Copiadora Copysul ltda .  CNPJ: 68 .533 .967/0001-72 .  Var- 
ginha/MG . Itanhandu, 27 de Junho de 2012 . Contratante: Prefeitura M . 
de Itanhandu .  Evaldo ribeiro de barros – Prefeito . 

2 cm -28 313325 - 1 

 
MuNIcÍPIo dE ITATIAIuçu– Prefeitura Municipal – No cumpri- 
mento do art. 26 da Lei nº 8.666/93 e, com vistas às justificativas técni- 
cas e jurídicas contidas no processo administrativo nº 175/2012, ratifico 
da Dispensa nº 050/2012, com fulcro nos arts .  24, XVII c/c art .  24, II e 
26 da lei nº 8 .666/93 . objeto: revisão programada de veículo de placa 
HlF8380/MG .   Contratada: revemax Veículos e Peças ltda .  Contra- 
tante: Município de Itatiaiuçu .   - Valor do serviço: r$ 113,94 (Cento 
e treze reais e noventa e quatro centavos) .  Itatiaiuçu/MG, 28/06/2012 . 
Wagner Mendonça Chaves – Prefeito Municipal 

2 cm -28 313469 - 1 

 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAÚ dE MINAS – Extrato de 
contrato – Inexigibilidade de licitação  n .º  03/2012 – Partes: Prefei- 
tura Municipal de Itaú de Minas e sobre as Águas Eventos e Publi- 
cidade ltda – Ministério Davi sacer; objeto: contratação de show 
artístico para as festividades tradicionais em comemoração ao aniver- 
sário do Município de Itaú de Minas, promovidas pela secretaria de 
Cultura .  Prazo: 120 dias; Valor: r$ 20 .000,00; recurso orçamentário 
n .° 02 .12 .01 .13 .392 .1301 .2151-3 .3 .90 .39 .00 .  Itaú de Minas, em 27 de 
junho de 2012 .  Jorge lopes de Morais, Prefeito Municipal . 

2 cm -28 313477 - 1 

PREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE  ITAÚNA-resultado  da  tomada 
de preços nº 02/2012-objeto: Contratação de empresa especializada 
para a conclusão da obra da Creche Pró-infância do bairro aeroporto, 
incluindo todo o  material, ferramentas, equipamentos, maquinários e 
mão de obra necessária, conforme planilhas orçamentárias, crono- 
grama físico-financeiro e demais condições estabelecidas no edital. 
aberta a sessão, a Comissão Premanente de licitação constatou que 
nenhuma empresa manifestou interesse em participar, restando o 
mesmo DEsErTo . Itaúna-MG, 26 de junho de 2012 .  Maria aparecida 
de Medeiros Pereira santos - Presidente da Comissão Permanente de 
licitação . 

3 cm -28 313358 - 1 

MuNIcÍPIo dE ITINGA- MG, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o Nº 18 .348 .748/0001-45, torna público que con- 
tratou por inexigibilidade 01/2012 os músicos ClauDIo arauJo 
DE QUEIROZ (Banda D’Lirius) no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 
reais) e OZIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA ( Delicia da Moçada) no 
valor de r$ 10 .000,00 (Dez mil reais) para show musical na Festa de 
Inauguração da Feira Coberta .  Maiores informações poderão ser obti- 
dos na sede da Prefeitura Municipal de Itinga, avenida Professora 
Maria antônia Gonçalves reis, nº 34, Centro, CEP 39 .610-000, fone/ 
fax (033) 3733-1616 . 

3 cm -28 313706 - 1 

a PrEFEITura  MuNICIPal  DE ITINGa/MG  torna público que 
contratou Engenheiro Civil para a prestação de serviço para elabo- 
ração  de projeto de segurança para Festa de Inauguração da Feira 
Coberta, no valor total de r$  4 .000,00  (quatro mil reais) através do 
Pal 071/2012 Dispensa 018/2012 Prestador: MIraMar HEbErTH 
MorEIra FIlHo . Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone 
33 37331616 . 

28 313709 - 1 

PREFEITuRA dE JAboTIcATubAS 
o Prefeito do Município de Jaboticatubas/MG, HoMoloGa o resul- 
tado do Concurso Público – Edital nº 001/2011, conforme resultado 
final divulgado no site www.seapconsursos.com.br, através do Decreto 
nº 1 .480, de 25 de junho de 2012, para que produza os efeitos legais . 
luiz Mauro de Faria – Prefeito Municipal . 

2 cm -28 313652 - 1 

PREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE JAcuTINGA  –  MG .aviso  de 
licitação .  Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal o Pre- 
gão Presencial nº 30/2012, do tipo menor preço por item, para aquisição 
de exaustor eólico para a secretaria de agricultura e Meio ambiente  . 
o credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 12/07/2012, 
às 09 horas .  o instrumento convocatório em inteiro teor estará à dis- 
posição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12h às 17h, na Praça dos 
andradas, s/n, Jacutinga - MG, CEP 37590-000 ou pelo e-mail: prefei- 
tura_jacutinga@yahoo .com .br – sérgio Camilo silva – Chefe do setor 
de compras e licitações . 

3 cm -28 313336 - 1 

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JAcuTINGA/MG– aviso de Can- 
celamento de licitação . Processo nº 267/2012 . Concorrência pública nº 
02/2012 .  Fica Cancelada a licitação abaixo do tipo menor preço por 
empreitada global por motivo de adequação do Edital para contratação 
de serviços (mão de obra) para execução de obra pública de construção 
de uma Quadra Poliesportiva no bairro são luís, neste Município, con- 
forme anexos memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro e levantamentos planimétricos, cuja abertura se daria 
no dia 15 .07 .2012, às 09:00 horas .aguardar nova publicação .  sérgio 
Camilo silva – Chefe do setor de Compras e licitações . 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JAcuTINGA/MG– aviso de Can- 
celamento de licitação . Processo nº 278/2012 . Concorrência pública nº 
03/2012 .  Fica Cancelada a licitação abaixo do tipo menor preço por 
empreitada global por motivo de adequação do Edital para contratação 
de serviços (mão de obra) para execução de obra pública de construção 
de uma Quadra Poliesportiva no bairro Cesar Matile, neste Município, 
conforme anexos memorial descritivo, planilha orçamentária, crono- 
grama físico-financeiro e levantamentos planimétricos, cuja abertura se 
daria no dia 15 .07 .2012, às 14:00 horas .aguardar nova publicação . sér- 
gio Camilo silva – Chefe do setor de Compras e licitações . 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JAcuTINGA/MG– aviso de Can- 
celamento de licitação . Processo nº 279/2012 . Concorrência pública nº 
04/2012 .  Fica Cancelada a licitação abaixo do tipo menor preço por 
empreitada global por motivo de adequação do Edital para contratação 
de serviços (mão de obra) para execução de obra pública de construção 
de uma Quadra Poliesportiva no bairro Jardim são Pedro, neste Muni- 
cípio, conforme anexos memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e levantamentos planimétricos, cuja aber- 
tura se daria no dia 15 .07 .2012, às 10:00 horas .aguardar nova publica- 
ção .  sérgio Camilo silva – Chefe do setor de Compras e licitações . 

7 cm -28 313404 - 1 

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JAcuTINGA – MG- .Errata,onde 
lia-se 90/2012,lee-se 84/2012 .  aviso de licitação .  Encontra-se aberta 
junto a esta Prefeitura Municipal a modalidade Pregão Presencial nº 
84/2012, do tipo menor preço por item, para contratação de serviços 
de exame de cistografia de bexiga urinária da Secretaria Municipal de 
Habitação e ação social, com valor Estimado de r$ 293,33 (Duzentos e 
noventa e três reais e trinta e três centavos) . o credenciamento e aber- 
tura dos envelopes dar-se-á no dia 09/07/2012, às 14 horas .  o instru- 
mento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de 2ª a 6ª feira, das 12h às 18h, na Praça dos andradas, s/N - Centro, 
Jacutinga - MG, CEP 37590-000 ou pelo e-mail: prefeitura_jacutinga@ 
yahoo .com .br – a/C sérgio Camilo silva – Chefe do setor de Compras 
e licitações . 

3 cm -28 313413 - 1 

aPREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE JANuáRIA-MG,  através  da 
secretaria  Municipal de Turismo, Cultura e Meio ambiente,  torna 
público a republicação extrato do contrato administrativo n° 012/2012, 
dado que só constou no quadro de aviso, contrato este firmado com 
a empresa Januaria Palace Hotel ltda,  inscrita no CNPJ sob o n°: 
14 .566 .484/0001-45,  para fornecimento de hospedagem e alimenta- 
ção, objeto do Processo licitatório n°: 012/2012 – Carta Convite n° 
001/2012 . Valor global r$ 31 .800,00 – Vigência do Contrato adminis- 
trativo 07 .02 a 31 .12 .2012 .  Departamento de licitações 
aPREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE JANuáRIA-MG,  através  da 
secretaria Municipal de agricultura, Pecuária e abastecimento, torna 
público o aviso de licitação objetivando seleção de proposta mais van- 
tajosa a contratação de pessoa jurídica confecção e instalação de telas 
tipo alambrado e de portões, para fechamento da onde funciona a feira 
do produtor rural, objetivando proteção das barracas de feirantes que 
estão sofrendo danificações por vândalos, conforme detalhado no termo 
de referencia .   Processo licitatório  n°: 194/2012 – Pregão Presencial 
nº: 098/2012 .  abertura 11 .07 .2012 – 09:00 horas .  Interessados deve- 
rão manter contato via email licitacaojanuaria@yahoo .com .br ou dire- 
tamente na sede do Município . Praça Dom Daniel 91 – Centro – das 08 
às 12 e das 14 às 17 horas .– Departamento de licitações 
aPREFEITuRA  MuNIcIPAl  dE JANuáRIA-MG,  através  da 
secretaria Municipal de Transporte, torna público o aviso de licitação 
objetivando seleção de proposta mais vantajosa a aquisição de mate- 
riais elétricos para iluminação do pátio da oficina mecânica, conforme 
detalhado no termo de referencia .   Processo licitatório  n°: 195/2012 
–Pregão Presencial nº: 099/2012 . abertura 12 .07 .2012 – 09:00 horas . 

http://www.seapconsursos.com.br/

