
 6 – sexTa-feira, 20 de Julho de 2012 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . Vigên-
cia: 04/07/12 a 31/12/12 .

Estado de Minas Gerais/secretaria de Estado da Educação x Pre-
feitura M . de capinópolis-MG - Extrato de Terno de convênio nº 
62.1.3.0272/2012, Objeto repasse de recursos financeiros ao Munici-
pio, a serrem agregados aos recursos municipais orçados para a execu-
ção do Programa Municipal de Transporte Escolar /2012, beneficiando 
alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede publica da localidade 
Valor r$ 49 .092,54 -Vigência 28/02/2013 .

Estado de Minas Gerais/secretaria de Estado da saúde x Prefeitura 
M . de capinópolis-MG - Extrato de Terno de convênio nº 112/2012, 
objeto investimento visando aquisição de veiculo destinado a assistên-
cia em saúde valor r$ 23 .300,00 -Vigência 05/06/2013 .

Estado de Minas Gerais/secretaria de Estado da saúde x Prefeitura 
M . de capinópolis-MG - Extrato de Terno de convênio nº 254/2012, 
objeto investimento visando aquisição de veiculo destinado a assistên-
cia em saúde valor r$ 102 .000,00 -Vigência 19/06/2013 .

Ministério da saúde/FuNasa - Fundação Nacional da saúde x Pre-
feitura M . de capinópolis-MG - Extrato de Terno de convênio nº 
0041/2011 objeto: Elaboração do Plano Municipal de saneamento 
básico- Valor r$ 242 .407,18 -Vigência 30/12/2013 .

7 cm -19 321765 - 1
Prefeitura Municipal de capitão Enéas/MG- Proc . 063/2012 - 
PP 030/2012 - objeto: aquisição de patrulha mecanizada, conv . 
770512/2012 - Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento e 
o Município . HoMoloGaçÃo e cTrs 077, 078/2012 - inf . www .
diariomunicipal .com .br/amm-mg .

1 cm -19 321837 - 1
Prefeitura Municipal de capitão Enéas/MG- Proc . 066/2012 - PP 
033/2012 - objeto: aquisição de medicamentos - crEDENcia-
MENTo: 04/08/2012 - 08:30 . inf . www .diariomunicipal .com .br/
amm-mg .

1 cm -19 321835 - 1
 Prefeitura Municipal de capitão Enéas/MG- Proc . 062/2012 - PP 
029/2012 - objeto: aquisição de aparelho de raio X, conv . 1239/2012/
sEs - HoMoloGaçÃo e cTr 076/2012 - inf . www .diariomunici-
pal .com .br/amm-mg .

1 cm -19 321836 - 1
A Prefeitura Municipal de carmo da cachoeira - MGtorna-se 
público que será realizada licitação modalidade Pregão Presencial nº 
20/2012 – registro de Preço, na contratação de empresa especializada 
em serviço de preparo de concreto betuminoso usinado à quente, emul-
são asfáltica, transporte e mão de obra especializada para aplicação, 
atendendo a secretaria Municipal de obras e serviços urbanos, con-
forme edital . a abertura dos envelopes de habilitação e propostas será 
às 08:30 h do dia 02/08/2012 na sede da Prefeitura . o edital estará dis-
ponível a partir do dia 23/07/2012 no www .carmodacachoeira .mg .gov .
br . informações: (35) 32251211 .

3 cm -19 321767 - 1
PREF . MuNIcIPAl dE cARMo do cAJuRu- EXTraTo Da 
raTiFicaçÃoDisPENsa nº . 46/2012 . objeto: contratação de 
empresa especializada para a impressão de guias de iPTu, nos termos 
do artigo 24, inciso ii da lei 8 .666/93 . Empresa contratada: ENTEr-
Via TEcNoloGia E TrEiNaMENTos lTDa .

1 cm -19 321815 - 1
PREF . MuNIcIPAl dE cARMo do cAJuRu -extrato dadis-
pensa nº . 45/2012 . objeto: aquisição de concreto bombeável, visando 
à manutenção dos serviços da secretaria Municipal de obras Públicas 
e serviços urbanos, nos termos do artigo 24, inciso V da lei 8 .666/93 . 
Empresa contratada: cENTral bEToN lTDa .

1 cm -19 321806 - 1
PREF . MuNIcIPAl cARMo do cAJuRu– EXTraTo Do coN-
TraTo Nº . 152 do Pl Nº . 117/12 - PP Nº . 60/12 . objeto: contratação 
de empresa especializada para a realização do Tradicional rodeio de 
carmo do cajuru . Empresa contratada: lucs ProMoçõEs lTDa 
Vigência: 30/08/2012 .

1 cm -19 321631 - 1
PREF . MuNIcIPAl dE cARMo do cAJuRu– aViso DE lici-
TaçÃo - Pl Nº . 124/12 PP Nº . 62/12 . objeto: aquisição de gêneros 
alimentícios com fornecimento parcelado, visando à manutenção do 
“Programa Merenda Escolar” . Entrega e abertura dos envelopes: dia 
01/08/12 às 10h00min . info tel (037) 3244-1322 e-mail licitação@car-
modocajuru .mg .gov .br .

2 cm -19 321900 - 1
MuNIcÍPIo dE cARNEIRINHo-MG . PrEGÃo ElETrôNico 
Nº 43/2012 . MENOR PREÇO GLOBAL . 1. O Pregoeiro Oficial 
vem tornar público a abertura de certame para a contratação de pessoa 
jurídica para execução de obras e serviços de engenharia, referente à 
reforma do Estádio Municipal de Estrela da barra . início da sessão de 
lances: 02/08/12 às 09:30 hs . local de retirada e realização do Edital: 
sitewww .bolsanet .org .br . (sala de disputa/Pregão) . Fone: (34) 3454-
0200 .FuNDo MuNiciPal DE saÚDE/MuNiciPio DE carNEi-
riNHo/MG . PrEGÃo ElETrôNico Nº 44/2012  . MENor PrEço 
GLOBAL . 2. O Pregoeiro Oficial vem tornar público a abertura de cer-
tame para a contratação de pessoa jurídica para execução de obras e 
serviços de engenharia, referente à reforma do ambulatório Munici-
pal Vicente severino socorro, início da sessão de lances: 02/08/12 às 
14:30 hs . local de retirada e realização do Edital: sitewww .bolsanet .
org .br . (sala de disputa/Pregão) . Fone: (34) 3454-0200 . carneirinho-
MG,19/07/2012 . leandro da silva souza  . Pregoeiro

4 cm -19 321795 - 1
rEsulTaDo DE JulGaMENTo

a Prefeitura Municipal de carrancas através do seu Pregoeiro torna 
público o resultado de Julgamento do Pregão Presencial nº 009/2012, 
empresa vencedora: Marcia Dos rEis (item nº 01), valor r$6,00/
Kg .

o Município de carrancas MG, torna público a celebração de contrato 
nº 096/2012, com a empresa Jeferson Junior bernardes - ME, referente 
ao Pregão 008/2012, objeto prest . serv . na 17ª Exposição agropecuá-
ria . Data contrato 12/07/2012, valor r$ 52 .950,00 .

o Município de carrancas MG, torna público a celebração de contrato 
nº 097/2012, com a empresa Mc3 Promoções e Produções artística 
ltda, referente à inexig . 003/2012, objeto show com a banda barra da 
saia . Data contrato 17/07/2012, valor r$ 29 .000,00 .

o Município de carrancas MG, torna público a celebração de contrato 
nº 098/2012, com a empresa M&M intretenimentos ltda, referente à 
inexig . 004/2012, objeto show com a banda Djavú . Data contrato 
17/07/2012, valor r$ 38 .000,00 .

o Município de carrancas MG, torna público a celebração de contrato 
nº 099/2012, com a empresa banda lex luthor Produção de Eventos 
ltda, referente à inexig . 005/2012, objeto show com a banda Gang 
lex . Data contrato 17/07/2012, valor r$ 23 .500,00 .

7 cm -19 321583 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cATuJI- HoMoloGaçÃo DE 
liciTaçÃo - o Município de catuji/MG torna público a homolo-
gação da licitação . Pregão Presencial nº 023/2012, objeto: contrata-
ção com Pessoa Jurídica para aquisição de botijões de Gás . Data da 

homologação: 16 de Julho de 2012 . Empresa vencedora: Frederico 
anselmo araújo-ME, no valor de r$ 30 .800,00 . Pregão Presencial nº 
025/2012, objeto: contratação de 01 médico clínico Geral para aten-
dimento no Programa saúde da Família . Data da homologação: 16 de 
Julho de 2012. Profissional vencedora: Micheline Artigues Venegas, 
valor mensal r$ 20 .100,00 . Pregão Presencial nº 026/2012, objeto: 
contratação de pessoa jurídica para realização de exames laboratoriais . 
Data da homologação: 16 de Julho de 2012 . Empresa vencedora: labo-
ratório Tania Figueiredo lTDa, no valor de r$ 25 .000,65 . ass . Waldir 
Pereira soares - Prefeito Municipal de catuji .
EXTraTo DE coNTraTo - o Município de catuji/MG torna 
pública a celebração de contrato entre a Prefeitura Municipal de catuji 
e as empresas: Pregão Presencial nº 023/2012, objeto: contratação com 
Pessoa Jurídica para aquisição de botijões de Gás . Data do contrato: 
17 de Julho de 2012 . Frederico anselmo araújo-ME, no valor de r$ 
30 .800,00 . Pregão Presencial nº 025/2012, objeto: contratação de 01 
médico clínico Geral para atendimento no Programa saúde da Famí-
lia . Data do contrato: 17 de Julho de 2012; Micheline artigues Vene-
gas, valor mensal r$ 20 .100,00 . Pregão Presencial nº 026/2012, objeto: 
contratação de pessoa jurídica para realização de exames laboratoriais . 
Data do contrato: 17 de Julho de 2012 . laboratório Tania Figueiredo 
lTDa, no valor de r$ 25 .000,65 . ass . Waldir Pereira soares - Prefeito 
Municipal de catuji .
PrEFEiTura MuNiciPal DE caTuJi - HoMoloGaçÃo DE 
liciTaçÃo - o Município de catuji/MG torna público a homologa-
ção da licitação . Tomada de Preço nº 003/2012, objeto: revitalização 
da Praça Getúlio Vargas, conforme convênio sEGoV/MG . Data da 
homologação: 18 de Julho de 2012 . Empresa vencedora: JG Engenha-
ria lTDa, no valor de r$ 52 .217,39 . Tomada de Preço nº 004/2012, 
objeto: calçamento de parte das ruas: Manoel Nunes soares, Vista 
alegre e Magnetita, conforme convênio sEGoV/MG . Data da homo-
logação: 18 de Julho de 2012 . Empresa vencedora: Jr construções 
lTDa, no valor de r$ 152 .320,36 . ass . Waldir Pereira soares - Pre-
feito Municipal de catuji .
EXTraTo DE coNTraTo - o Município de catuji/MG torna 
pública a celebração de contrato entre a Prefeitura Municipal de catuji 
e as empresas: Tomada de Preço nº 003/2012, objeto: revitalização da 
Praça Getúlio Vargas, conforme convênio sEGoV/MG . Data do con-
trato: 19 de Julho de 2012 . Empresa: JG Engenharia lTDa, no valor 
de r$ 52 .217,39 . Tomada de Preço nº 004/2012, objeto: calçamento de 
parte das ruas: Manoel Nunes soares, Vista alegre e Magnetita, con-
forme convênio sEGoV/MG . Data do contrato: 19 de Julho de 2012 . 
Empresa: Jr construções lTDa, no valor de r$ 152 .320,36 . ass . Wal-
dir Pereira soares - Prefeito Municipal de catuji .
PrEGÃo PrEsENcial Nº 028/2012 - Nova Data - a Prefeitura 
Municipal de catuji/MG, torna Público a abertura do Processo de lici-
tação, Pregão Presencial nº 028/2012, Tipo “Menor Preço”, para con-
tratação de 01 médico clínico Geral para atendimento no Programa 
saúde da Família . o recebimento e abertura dos envelopes de propostas 
e documentação será até às 09hs do dia 01/08/2012 . informações pelo 
telefone (33) 3532-9492, segunda a sexta feira, no horário das 7:00 às 
13:00 horas . Waldir Pereira soares - Prefeito Municipal de catuji .
PrEGÃo PrEsENcial Nº 029/2012 - a Prefeitura Municipal de 
catuji/MG, torna Público a abertura do Processo de licitação, Pregão 
Presencial nº 029/2012, Tipo “Menor Preço - lote”, para contratação 
com Pessoa Jurídica para aquisição de material de construção . o rece-
bimento e abertura dos envelopes de propostas e documentação será até 
às 11hs do dia 01/08/2012 . informações pelo telefone (33) 3532-9492, 
segunda a sexta feira, no horário das 7:00 às 13:00 horas . Waldir Pereira 
soares - Prefeito Municipal de catuji .

14 cm -19 321952 - 1
1º Termo aditivo ao contrato de Empresa para construção de cen-
tro de Eventos, na rua Manoel rafael de oliveira, centro, comerci-
nho/MG . convênio sicoNV nº 719899/2009, contrato de repasse nº 
0306889-19/2009, Ministério do Turismo-caiXa, conforme descritos 
nos anexos, que são partes integrantes deste Edital e cláusulas e con-
dições a seguir especificadas, obedecendo fiel e integralmente a todas 
exigências, prazos, normas, itens, sub itens, elementos, especificações, 
condições gerais e especiais, contidas no Edital de licitação e seus ane-
xos, constante do processo, bem como nos Projetos básico e Executivo, 
este quando for o caso, no cronograma Físico- Financeiro, nos deta-
lhes e instruções fornecidos pelo Poder Executivo, e, ainda, às normas 
técnicas para execução da obra .Edital –Tomada de Preços nº 001/2011 
- Processo licitatório nº 033/2011 . Fica prorrogado o prazo de vigên-
cia do Contrato firmado em 02/06/2011 entre a Prefeitura Municipal 
de comercinho e a empresa : l r rocHa & cia lTDa, passando 
para 29/11/2011 a 31/12/2011 .coMErciNHo/MG,19 DE JulHo DE 
2012 . Wilton Pereira Pavão - Presidente da cPl .
2º Termo aditivo ao contrato de Empresa para construção de cen-
tro de Eventos, na rua Manoel rafael de oliveira, centro, comerci-
nho/MG . convênio sicoNV nº 719899/2009, contrato de repasse nº 
0306889-19/2009, Ministério do Turismo-caiXa, conforme descritos 
nos anexos, que são partes integrantes deste Edital e cláusulas e con-
dições a seguir especificadas, obedecendo fiel e integralmente a todas 
exigências, prazos, normas, itens, sub itens, elementos, especificações, 
condições gerais e especiais, contidas no Edital de licitação e seus ane-
xos, constante do processo, bem como nos Projetos básico e Executivo, 
este quando for o caso, no cronograma Físico- Financeiro, nos detalhes 
e instruções fornecidos pelo Poder Executivo, e, ainda, às normas téc-
nicas para execução da obra . Edital – Tomada de Preços nº 001/2011 
- Processo licitatório nº033/2011 . Fica prorrogado o prazo de vigência 
do Contrato firmado em 02/06/2011 entre a Prefeitura Municipal de 
comercinho e a empresa : l r rocHa & cia lTDa, passando para 
31/12/2011 a 31/12/2012 .coMErciNHo/MG,19 DE JulHo DE 
2012 . Wilton Pereira Pavão - Presidente da cPl .

8 cm -19 321932 - 1

o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo do PARá/MGtorna público 
o resultado do Pl nº 113/2012, Pregão 26/2012, registro de Preços 
11/2012 . TiPo: Menor Preço Por item . obJETo: aquisição futura e 
eventual de material de expediente (papelaria) e material permanente 
(fragmentadora de papel e pen drive) para as atividades dos Departa-
mentos Municipais . Ficaram ganhadoras as empresas: Distribuidora sc 
ltda ME dos itens 01, 03, 08, 12, 15, 17, 20, 24, 36, 39, 40, 45, 47, 52, 
54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 74, 75, 76, 79, 83, 90, 92, 99, 101, 105, 
107, 110, 111, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 139, 146, 147, 151, 154, 
159, 164, 166, 167, 174, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192 e 193 no valor total de r$28 .255,32; ivarlice Motta Fonseca 
dos itens 05, 09, 10, 19, 32, 41, 51, 73, 84, 100, 104, 136, 138, 145, 
172, 177 e 179 no valor total de r$13 .113,04; João carlos de azevedo 
Grossi ME dos itens 06, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
34, 35, 37, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 58, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 81, 86, 
88, 91, 94, 95, 97, 98, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 130, 131, 135, 140, 141, 142, 143, 150, 153, 155, 156, 
158, 160, 161, 163, 165, 168, 170, 175, 178, 181, 182, 194, 195 e 196 
no valor total de r$27 .010,12; Papelaria Áurea ltda dos itens 02, 04, 
07, 21, 22, 31, 38, 44, 59, 66, 71, 72, 77, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 93, 96, 
102, 103, 106, 113, 124, 132, 133, 134, 144, 148, 149, 151, 157, 162, 
169, 171, 173, 180 no valor total de r$19 .961,90 . conceição do Pará, 
19 de julho de 2012 . Daisy aparecida Moreira – Pregoeira .

5 cm -19 321911 - 1

o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo do PARá/MGtorna publica a 
chamada Pública n° 01/2012 para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura Familiar para alimentação Escolar com Dispensa de licita-
ção, lei 11947, de 16/07/2009 e resolução 38/2009 do FNDE . Entrega 
de Envelopes dia 08/08/2012 às 09:00 horas . local: Prefeitura Munici-
pal de conceição do Pará, Praça Januário Valério, 206 - centro . Mais 
informações (37)3276-1110 . copia de edital pelo site www .conceicao-
dopara .mg .gov .br . José cassimiro rodrigues - Prefeito Municipal .

2 cm -19 321910 - 1
o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo do PARá/MG torna público 
o resultado do Pl nº 114/2012, Pregão 27/2012 . TiPo: Menor Preço 
Por Item. OBJETO: Prestação de serviços de oficina do Projeto Viva 
(capoeira) para fortalecimento do esporte neste Município – Departa-
mento de Desporto, lazer e Turismo . Ficou ganhador Marcos roberto 

da silva do item 01 no valor de r$800,00 mensais, e carlos alexandre 
de Faria lacerda do item 02 no valor de r$800,00 mensais . concei-
ção do Pará, 19 de julho de 2012 . lucrécia Dias Miranda – Pregoeira 
substituta .

2 cm -19 321925 - 1
o MuNIcÍPIo dE coNcEIçÃo do PARá/MGtorna público 
o Pl nº 117/2012, Pregão nº 29/2012 . TiPo: Menor Preço Por item . 
obJETo: contratação de empresas especializadas para prestação de 
serviços de manutenção e recuperação de veículos (mecânica em geral, 
elétrico-eletrônicos, etc). Dotação Orçamentária (fichas): 30, 108, 198, 
292, 318 e 324 . Entrega dos envelopes dia 02/08/2012, às 09:00 horas . 
Mais informações pelo telefone (37)3276-1391 . copia de edital pelo 
site www .conceicaodopara .mg .gov .br . conceição do Pará, 18 de julho 
de 2012 . Daisy aparecida Moreira – Pregoeira .

2 cm -19 321906 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coNGoNHAS-MG– sEGuN-
DoaDiTiVo ao coNTraTo PMc/
041/2011- Partes: Município de congonhas x casa blanca comuni-
cação e Marketing Ltda. Objeto: Acréscimo de quantitativos. Valor: 
r$400 .000,00 . Data: 29/06/2012 .
rETiFicaçÃo ao sEGuNDo TErMo aDiTiVo ao coNTraTo 
PMc/064/2011- onde se- lê objeto: acréscimo de serviços . leia-se 
acréscimo de serviços, a inserção de serviços novos e a exclusão de 
quantitativos .

2 cm -19 321790 - 1
aPrefeitura Municipal de coromandel-MGrealizará no dia 
08/08/2012 às 09:00 hs, o processo licitatório de n° 6384 na moda-
lidade Tomada de Preços de N° 026/2012 - objeto: contratação de 
empresa especializada em engenharia para construção de ponte sobre 
o córrego da forca no município de coromandel- MG, conforme con-
vênio 1348/2010- sEToP .
aPrefeitura Municipal de coromandel-MGrealizará no dia 
09/08/2012 às 09:00 hs, o processo licitatório de n° 6385 na moda-
lidade Tomada de Preços de N° 027/2012 - objeto: contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução de pavimenta-
ção asfáltica na avenida José carneiro de Mendonça no município de 
coromandel- MG .
informações: setor de licitações à rua arthur bernardes, 170 – cen-
tro – Fone: (0XX34) 3841-1344 – compraspmc@coromandel .mg .gov .
br – coromandel 19 de julho de 2012 – Nilda Maria dos anjos – Pre-
sidente da cPl .

4 cm -19 321690 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cÓRREGo FuNdo/MG– Pro-
cEsso liciTaTÓrio Nº 0591/12 – PrEGÃo PrEsENcial Nº 
041/12 – TiPo: Menor valor mensal . obJETo: contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de recolhimento quinzenal, 
transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares; sendo 
aproximadamente 200 kg de resíduos por mês. A abertura da sessão 
será às 12:30hs do dia 02/08/2012 . local: rua Joaquim Gonçalves 
da Fonseca, 493, setor de licitações . Demais informações por escrito 
através do e-mail: corregofundo@gmail .com ou por fax pelo 037-3322-
9144, dep . licitação aos cuidados Queila, Maíza, Misley ou sebastião .

3 cm -19 321908 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cRucIlÂNdIA/MG torna 
pública a retificação da Adjudicação e homologação e contrato nº83 
do Processo licitatório 48/2012 - Pregão 25/2012 . Empresa Vence-
dora boNsucEsso VEiculos E PEças lTDa . Valor global de 
r$69 .800,00, do dia 18/07/2012, pág . 7, caderno 3 . objeto: aquisi-
ção de veículo tipo VaN 0Km, para transporte de pacientes em trata-
mento fora de domicilio, em parceria com o Governo Estadual, atra-
vés da sEs, convenio nº1163/2012 . oNDE sE lÊ: dois veículos tipo 
Van, lEia-sE: um veiculo tipo Van . Maiores informações: (031) 3574-
1260 - s . licitação, av . Ernesto antunes da cunha, 67, centro, cru-
cilândia/MG .E-mail: deptocompras@prefeituradecrucilandia .mg .gov .
br .ilaErsoN FErrEira DE souZa - PrEFEiTo MuNiciPal .

3 cm -19 321597 - 1
 P .M curvelo – contrato nº 139/2012 – concorrência Pública nº 
001/2012 - 3 – contratação de empresa de engenharia civil para pavi-
mentação asfáltica de 127 .496,60 m² em PMF, sobre base, em vias 
diversas em diversos bairros do Município de curvelo/Minas Gerais, 
com recurso do NoVo soMa iNFra do banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais s/a – bDMG, para atender às necessidades da secre-
taria Municipal de obras e serviços urbanos, do Município de curvelo, 
Estado de Minas Gerais - Vig: 07 (sete) meses a partir de sua publi-
cação – Vr . r$ 4 .484 .787,64 - data 17/07/2012 – Parte: cbr cons-
trutora ltda .

3 cm -19 321784 - 1
 A Prefeitura de Delfim Moreira - MGtorna público os seguin-
tes processos: Processo n°144/2012, Pregão Presencial n°0050/2012 
para aquisição de Equipamentos Mobiliários para o cras, no 
dia 02/08/2012 às 09h00 . Processo n°145/2012, Tomada de Preço 
n°011/2012 para ampliação da Escola Municipal Filomena Peixoto 
de Faria (5 salas), no dia 09/08/2012 às 09h00 . Processo n°146/2012, 
Tomada de Preço n° 012/2012 para construção de Depósito da Far-
mácia de Minas, no dia 13/08/2012 às 09h00 . Processo n°148/2012, 
Tomada de Preço n°013/2012 para Pavimentação e Drenagem da rua 
Paulino Faria e rua benedito de assis, no dia 14/08/2012 às 09h00 . 
Maiores informações: Tel:(35)3624-1213 Email: licitacao@delfimmo-
reira .mg .gov .br - Elizabeth r . s . aguiar - Pregoeira .

3 cm -18 321100 - 1

A Prefeitura Municipal de diogo de Vasconcelostorna pública a reali-
zação de procedimento de licitação na modalidade Pregão Nº 026/2012 
- Prc 053/2012 . objeto: aQuisiçÃo DE 01 MoTo, 0 KM E acEs-
sÓrios, em atendimento à secretaria de saúde da Prefeitura Munici-
pal de Diogo de Vasconcelos . Data da abertura 01/08/2012 às 10:00hs . 
o edital encontra-se à disposição dos interessados no setor de licita-
ções, na Praça cel . Vicente Ferreira nº 93, centro, com guia de rece-
bimento emitida pela tesouraria ao preço de r$ 30,00 (Trinta reais), 
nos horários de 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00hs . Mais informações: 
(31) 3886-1299 - (31) 3886-1313 . Fabiana Draper Drumond Goulart - 
Presidente da cPl - aroldo Fernandes Gomes - Prefeito Municipal em 
19 de julho de 2012 .

3 cm -19 321839 - 1

PREFEITuRA dE doM JoAQuIM- Extrato de coNVÊNio, con-
venente: aNGlo FErrous MiNas-rio MiNEraçÃo s .a ., e o 
MuNicÍPio DE DoM JoaQuiM . objeto: cooperação entre as par-
tes, e a conjugação de esforços para atendimento da demanda social dos 
munícipes na área de infraestrutura urbana, através da (i) contratação de 
empresa especializada para apresentação de executivo e (ii) contratação 
de consultoria visando à capacitação de recursos públicos que suporta-
rão financeiramente a execução das obras de desassoreamento e revita-
lização do rio Folheta, no valor de r$ 150 .000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) . assinatura 23/05/2012 . Dom Joaquim, 19 de Julho de 2012 . 
romani Thomaz Fróis - Prefeito Municipal .
 PrEFEiTura DE DoM JoaQuiM - PorTaria Nº 2 .098/2012/GP, 
“Dispõe sobre contratação de função pública para atender ao Programa 
de saúde da Família, e dá outras providências”: EsTEFaNia DE oli-
VEira cHErEM - Enfermeira/PsF,em 10/07/2012 . romani Thomaz 
Frois - Prefeito Municipal . 

4 cm -19 321870 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE doM SIlVÉRIo .aviso de can-
celamento . a Prefeitura Municipal de Dom silvério, faz tornar público 
o cancelamento do Pregão Presencial N° . 022/2012, tendo por objeto a 
contratação visando o fornecimento e montagem de sistema de moni-
toramento e alarme para prédios públicos municipais . Maiores infor-
mações, cPl da Prefeitura Municipal de Dom silvério, Tel . (31)3857-
1310 . Dom silvério, 19 de julho de 2012 .

2 cm -19 321810 - 1

 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE doM VIçoSo/MG- Termo de 
Homologação e adjudicação - o Prefeito Municipal de Dom Viçoso/
MG, Homologou o Processo de licitação nº 046/12 - TP nº 003/12 e 
adjudicou seu objeto para a empresa Gomes & camargo ltda EPP, 
cNPJ nº 05 .197 .490/0001-81, com o valor de r$ 101 .579,00 (cento e 
um mil, quinhentos e setenta e nove reais) . Dom Viçoso, 17/07/2012 . 
José Donizetti de souza - Prefeito Municipal .
Extrato de contrato - unidade administrativa - serviço de obras e 
Vias Públicas-contrato nº 056/2012 - Data de assinatura: 17/07/2012 . 
Vigência: 17/07/12 a 30/12/12 . Processo de licitação nº 046/2012 . 
Modalidade e nº: Tomada de Preços 003/2012 . Fundamento legal: 
lei 8 .666/93 . objeto: contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de pavimentação em bloquete para 2 (duas) ruas, 
sendo um trecho da rua Dom Ferrão e travessa da rua cônego José 
Divino nesta cidade, num total de 1 .080 m² (mil e oitenta metros qua-
drados) conforme convênio nº297/2012-sEToP/MG . contratado: 
Gomes&camargo ltda-EPP . cnpj:05 .197 .490/0001-81 . Valor Global: 
r$101 .579,00 (cento e um mil, quinhentos e setenta e nove reais) .
Processo: 051/2012 . Pregão Eletrônico nº 003/2012 . Tipo: Menor Preço 
por lote . objeto: aquisição de um veículo automotor, zero quilômetro, 
com especificações para transporte de passageiros, com capacidade de 
12 (doze) lugares para atender ao setor de saúde municipal, conforme 
convênio nº 297/2012, secretaria de Estado de saúde de Minas Gerais . 
Tipo: Menor preço - unitário do item . recebimento das Propostas: das 
08:00h do dia 20/07/2012 às 08:00 horas do dia 02/08/2012 . abertura 
e Julgamento das Propostas: 08:01 h do dia 02/08/2012 . início da ses-
são de Disputa de Preços: 09:00h do dia 02/08/2012 . referência de 
Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de brasília(DF) local:www .bll .org .br“Acesso Identificado”. Forma-
lização de consultas/Encaminhamentos: Endereço: rua Valdemar de 
oliveira, 01 - Pregoeiro (a): Francisco rosinei Pinto E-mail: adminis-
tração@domvicoso .mg .gov .br . Fone/Fax: (35)3375-1100 . Dom Viçoso, 
20 de Julho de 2012 .

7 cm -19 321833 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ElÓI MENdES . assunto: aviso 
de chamada Pública . o Município de Elói Mendes - MG, por meio da 
secretaria Municipal de administração, localizada na rua cel . antônio 
Pedro Mendes, nº 225, bairro centro, Elói Mendes-MG, atendendo a 
lei Nº 11 .947 de 16 de junho de 2009 e resolução/cD/FNDE Nº 038 
de 16 de Julho de 2009, torna público que receberá no período de 2 
4/07/2012 a 23/08/2012, no horário das 13h00 às 17h00, no endereço 
acima mencionado, proposta para credenciamento e posterior aquisição 
de gêneros e produtos alimentícios da agricultura Familiar e Empre-
endedor Familiar Rural. Produtos: Abóbora caipira (700kg), Abóbora 
Madura (700kg), Alface (crespa ou lisa) (1150kg), Banana prata (3300 
kg), Beterraba (1590 kg), Brócolis (350Kg), Cará (350 Kg), Cenoura 
(1700kg), Cheiro Verde (maços) (80kg), Chuchu (200kg), Couve 
sem talo (670kg), Espinafre (350Kg), Fubá (650kg), Iogurte (1260lt), 
Mandioca limpa (400 kg), Repolho verde, sem as folhas externas 
(1200kg),Tomate salada(1460kg). Mais informações pelo site www.
eloimendes .mg .gov .br ou pelo fone (35) 3264-3494 . Eliane aparecida 
de oliveira bruzigues – secretária de Educação .

4 cm -19 321662 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS,torna 
publico o Proc . adm . nº 73/2012, Modalidade Tomada de Preços nº 
09/2012 - Tipo Menor Preço Global - objeto: obra de pavimentação 
em pedra poliédricaem trecho de estrada vicinal do Município . aber-
tura: 08 de agosto de 2012 às 14:00 horas . local: Prefeitura Munici-
pal, à rua Monsenhor leão, n . º 110 – centro – Entre rios de Minas 
-MG . o Edital está disponível no site: www .entreriosdeminas .mg .gov .
brMaiores informações pelo telefone (31) 3751-2747 . Entre rios de 
Minas-MG, 19 de julho de 2012 . raquel resende lima – Presidente 
da cPl . 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS- 
Extrato de rescisão do contrato nº 078/2012 . ref . Proc . adm . 
057/2012 e P . Presencial 022/2012 – contratado: Joaquim rodrigues 
de oliveira . objeto: serviços de sonorização . Valor total r$ 118 .800,00 . 
Vigência: prevista até 31/12/2012 . rescisão amigável em: 18/07/2012 
por acordo entre as partes nos termos do art . 79, ii lei 8666/93 . Entre 
rios de Minas, 18 de julho de 2012 .a) Mario augusto alves andrade 
– Prefeito Municipal . 
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ENTRE RIoS dE MINAS .Extrato 
de aditivo ao contrato n . º 009/2012 . Proc . adm . n .º 084/2011, ref . T . 
Preço n . º 018/2011 .contratada: construtora alcon ltda-ME . objeto: 
construção da escadaria de acesso à igreja Matriz N . senhora das bro-
tas. Tipo do aditamento: modificação do material empregado.Entre 
rios de Minas, 13 de julho de 2012 . a) Mário augusto alves andrade 
– P . Municipal

6 cm -19 321746 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ESPINoSA .Processo nº 058/2012 
- Dispensa nº 001/2012 - Extrato de Publicação - Dispensa de lici-
tação - contratante: Prefeitura Municipal de Espinosa/MG . contra-
tadas: Minas irrigação ltda-ME - cNPJ 22 .538 .375/0001-42 . Valor: 
106 .570,50 (cento e seis mil quinhentos e setenta reais e cinquenta cen-
tavos) - Eletronorte irrigação ltda-EPP - cNPJ 01 .799 .657/0001-23 - 
Valor: 130 .437,10 (cento e trinta mil quatrocentos e trinta e sete reais e 
dez centavos) - objeto: aquisição de materiais para extensão de rede de 
distribuição de água para localidades rurais do município de Espinosa, 
conforme convênio 068/2012, firmado com a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento social - sEDEsE . Fundamentação legal - lei 
8 .666/93, art . 24, inciso iV - Espinsoa, 16 de julho de 2012 . João alves 
Miranda - Prefeito Municipal .
PrEFEiTura MuNiciPal DE EsPiNosa - Processo nº 059/2012 
- inexigibilidade nº 004/2012 - Extrato de Publicação - Dispensa de 
licitação . contratante: Prefeitura Municipal de Espinosa/MG . contra-
tada: associação comercial, industrial e de serviços de Montes claros 
- aci - cNPJ 22 .677 .702/0001-47 . Valor: 15 .000,00 (Quinze mil reais) . 
objeto: locação de uma área de 12 m² (doze metros quadrados) consti-
tuida pela sTaND nº 124, conforme planta aprovada pelas partes, para 
dar apoio ao grupo do ramo de confecções do município de Espinosa . 
Fundamento legal - lei 8 .666/93, art . 25, inciso i - Espinsoa, 16 de 
julho de 2012 . João alves Miranda - Prefeito Municipal .

5 cm -19 321799 - 1
Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG

aviso de Edital
Pregão Presencial nº 029/2012

a Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realiza-
ção do Procedimento de licitação na Modalidade Pregão Presencial 
n° 029/2012 através registro de Preços – aquisição de medicamen-
tos, materiais ambulatoriais e de curativos para atender as necessidades 
da secretaria Municipal de saúde e Hospital santa bárbara . Data de 
abertura/horário: 07 de agosto de 2012(09:00 hrs) . Maiores informa-
ções: Tel: (32) 3742-1167, pelo e-mail fervedouro .mg@bol .com .br ou 
na sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro . carlos corindon de 
araújo – Prefeito Municipal .

 carlos coriNDoN DE araÚJo
PrEFEiTo MuNiciPal

Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG
aviso de Edital

Pregão Presencial nº 030/2012
a Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização 
do Procedimento de licitação na Modalidade Pregão Presencial n° 
030/2012 – aquisição de equipamentos e materiais permanente para 
a ubs centro de Fervedouro Data de abertura/horário: 06 de agosto 
de 2012(09:00 hrs) . Maiores informações: Tel: (32) 3742-1167, pelo 
e-mail fervedouro .mg@bol .com .br ou na sede da Prefeitura Municipal 
de Fervedouro . carlos corindon de araújo – Prefeito Municipal .

 carlos coriNDoN DE araÚJo
PrEFEiTo MuNiciPal

6 cm -19 321602 - 1
 Extrato de contrato Prefeitura Municipal de Francisco badaró/Minas 
Gerais - Extrato de contrato nº059/2012 objeto: contratação de empresa 
para Prestação de serviços na realização de shows Musicais, incluindo 
fornecimento e instalação de palco, com apresentação de bandas e 


