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aVIso DE lICITaçÃo

a Prefeitura Municipal de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, através 
de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 
013/2013, de 02/01/2013, informa a todos os interessados que realizará 
uma licitação, Processo nº 151/2013, Pregão Presencial nº 072/2013, 
cuja sessão para a abertura dos envelopes de proposta comercial e docu-
mentação será realizada no dia 03/10/2013, às 10:00hs . o objeto da 
presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de 
artefatos de concreto, através de registro de preços . os interessados 
poderão ler e obter o texto integral do Edital, no setor de licitação, 
situado na av . Prefeito Carlos souza Filho, s/n, Centro, no horário das 
12:30 às 17:00hs, de segunda a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefei-
tura (www .caboverde .mg .gov .br) . Para maiores informações, entrar em 
contato pelo fone (35) 3736-1220, ramal 49 (setor de licitação) .
Cabo Verde, 18 de setembro de 2013 .

ClEBEr DoNIZETTI CaMPos
PrEGoEIro MuNICIPal

4 cm -20 468221 - 1
aVIso DE lICITaçÃo

a Prefeitura Municipal de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, através 
de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 
013/2013, de 02/01/2013, informa a todos os interessados que realizará 
uma licitação, Processo nº 184/2013, Pregão Presencial nº 091/2013, 
cuja sessão para a abertura dos envelopes de proposta comercial e docu-
mentação será realizada no dia 04/10/2013, às 16:00hs . o objeto da pre-
sente licitação é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de uTI móvel, através de registro de preços . os interessados poderão 
ler e obter o texto integral do Edital, no setor de licitação, situado na 
av . Prefeito Carlos souza Filho, s/n, Centro, no horário das 12:30 às 
17:00hs, de segunda a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefeitura (www .
caboverde .mg .gov .br) . Para maiores informações, entrar em contato 
pelo fone (35) 3736-1220, ramal 49 (setor de licitação) .

Cabo Verde, 18 de setembro de 2013 .
ClEBEr DoNIZETTI CaMPos

PrEGoEIro MuNICIPal
4 cm -20 468227 - 1

aVIso DE lICITaçÃo
a Prefeitura Municipal de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, através 
de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 
013/2013, de 02/01/2013, informa a todos os interessados que realizará 
uma licitação, Processo nº 158/2013, Pregão Presencial nº 079/2013, 
cuja sessão para a abertura dos envelopes de proposta comercial e docu-
mentação será realizada no dia 04/10/2013, às 10:00hs . o objeto da 
presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de 
produtos de floricultura, através de registro de preços. Os interessados 
poderão ler e obter o texto integral do Edital, no setor de licitação, 
situado na av . Prefeito Carlos souza Filho, s/n, Centro, no horário das 
12:30 às 17:00hs, de segunda a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefei-
tura (www .caboverde .mg .gov .br) . Para maiores informações, entrar em 
contato pelo fone (35) 3736-1220, ramal 49 (setor de licitação) .

Cabo Verde, 18 de setembro de 2013 .
ClEBEr DoNIZETTI CaMPos

PrEGoEIro MuNICIPal
4 cm -20 468225 - 1

aviso de licitações - a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Pajeú/
MG torna público a realização de licitações nas modalidades: Tomada 
de Preços 016/2013, tipo menor preço por item, objetivando a aquisi-
ção de gêneros alimentícios, verduras, hortaliças e utilidades domés-
ticas destinados a manutenção dos diversos setores da administração, 
cuja entrega dos envelopes de habilitação e proposta será até às 09:00 
horas do dia 07 de outubro de 2013 . Tomada de Preços 017/2013, tipo 
menor preço por item, objetivando a aquisição de uniforme e acessó-
rios (equipamento de segurança), cuja entrega dos envelopes de habili-
tação e proposta será até às 09:00 horas do dia 08 de outubro de 2013 . 
Maiores informações, bem como Editais completos, junto a Prefeitura 
Municipal de Cachoeira de Pajeú - MG, com sede na rua afonso Pena, 
14 - Centro ou pelo telefone (33) 3754-1200 . Cachoeira de Pajeú/MG, 
21 de setembro de 2013 . Presidente da CPl .

3 cm -20 468218 - 1
aviso de licitação – Processo 064/2013 – Pregão 019/2013 - regis-
tro de Preço de diversos Materiais e Equipamento odontológicos para 
serem utilizados no setor odontológico do Municipio de Caiana . os 
envelopes deverão ser entregues até às 10:00 horas, com abertura no 
mesmo horário, no dia 03/10/2013, na sede da Prefeitura . o edital com-
pleto encontra – se a disposição no setor de licitações e no sítio www .
caiana .mg .gov .br - sebastião Heleno Zanirati – Prefeito Municipal .

2 cm -20 468110 - 1
MuNICÍPIo DE CaMBuÍ – EXTraTo DE 

HoMoloGaçÃo/ raTIFICaçÃo

PrC 1415/13 – DIsPENsa Nº . 033/13 – HoMoloGaçÃo: 
19/09/13 . oBJETo: Dispensa de licitação, em caráter de emergência, 
para aquisição de materiais de higiene e limpeza, para diversas repar-
tições . adjudicados: Valor r$ 268,85 - s . J . CoMErCIal lTDa .; 
Valor r$ 5 .794,12 - suPErMErCaDo 5 IrMaos lTDa .; Valor r$ 
6 .244,70 - EIGoN GaBrIEl Da rosa-ME .
PrC 1415/13 – DIsPENsa Nº . 033/13 – raTIFICaçÃo DE DIs-
PENsa DE lICITaçÃo - Em vista das razões alinhadas pelos orde-
nadores de Despesas e em conformidade com as Dotações orçamentá-
rias emitidas pela Contabilidade Municipal, raTIFICo a dispensa de 
licitação, com fundamento no art . 24, Inciso IV da lei Nº 8 .666/93 e 
suas alterações . Cambuí, 19 de setembro de 2013 . Publique-se: rosi-
lene de lima Machado – secretária de administração e Fazenda .

4 cm -20 468071 - 1
o MuNIcIPIo dE cARATINGA– Torna Público o Extrato do Con-
trato nº . 52/2013 referente ao Processo administrativo Nº . 0072/2013 
– Pregão Presencial Nº . 047/2013 . objeto: a aquisição de uma estação 
total e acessórios, para desenvolvimento de trabalhos de topografia pelo 
setor de Engenharia . Vencedor com menor preço global por Item: Item 
I Valor: r$ 16 .000,00 e Item II Valor: r$ 2 .400,00 – CPE sC Equipa-
mentos Topográficos Ltda - EPP. Dotação: 02.01.07.041220006.1.0550
00 .4 .4 .90 .52 .18 – Ficha: 1203 . Prazo: 06 (seis) meses . Caratinga/MG – 
20/09/2013 . Marco antônio Ferraz Junqueira – Prefeito Municipal .

2 cm -20 468030 - 1
o MuNICIPIo DE CaraTINGa – Torna Público Extrato do Termo 
aditivo do Contrato Nº . 027/2012 - Processo Nº . 0131/2012 – Concor-
rência Nº . 001/2012 – objeto: Continuação da Construção da uPa - 
Edificação para fins hospitalares. Contratada: CONSVAL LTDA. Dota-
ção: 02 .05 .04 .103020001 .3030000 .4 .4 .90 .51 .02 .00 – Ficha: 2699 . Fica 
prorrogado pelo período de 180 (cento e oitenta) DIas . Caratinga/MG 
– 22/07/2013 . Marco antônio Ferraz Junqueira – Prefeito Municipal .

2 cm -20 468296 - 1
o MuNICIPIo DE CaraTINGa – Torna Público Extrato do Termo 
aditivo do Contrato Nº . 013/2012 - Processo Nº . 0225/2012 – Tomada 
de Preços Nº . 004/2012 – objeto: Construção do Centro de Zoonoses 
de Caratinga . Contratada: CoNsTruTora MaGalHÃEs lTDa . 
Dotação: 02 .05 .04 .103040 001 .3 .031000 .4 .4 .90 .51 .00 – Ficha: 524 . 
Fica prorrogado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias . Cara-
tinga/MG – 03/07/2013 . Marco antônio Ferraz Junqueira – Prefeito 
Municipal .

2 cm -20 468298 - 1

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARMo dA MATA-MG, no 
cumprimento do art . 26 da lei Federal n .º 8 .666/93 e suas alterações e 
com vistas à justificativa jurídica contida no respectivo Processo Lici-
tatório n.º 156/13, nos termos do Art. 25, caput da referida Lei, ratifica 
em 09/09/2013 a Inexigibilidade de licitação n .º 002/13, que objetiva 
o credenciamento de empresas e profissionais liberais para prestação 
de serviços laboratoriais de próteses odontológicas . Carmo da Mata, 
20/09/2013 – almir resende Júnior – Prefeito Municipal

2 cm -20 468189 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARMo dA MATA-MG, através 
do Presidente da Comissão Permanente de licitações, Processo lici-
tatório 155/13, Concorrência 02/13, torna público alteração do Ìtem II 
– Do oBJETo - passando para a seguinte redação: referente a aquisi-
ção de veículo leve, zero KM, conforme especificado, para a manuten-
ção do Programa Bolsa Família. Especificação: motor 1.0 8V flex, cor 
branca, ano de fabricação/modelo 2013/2013, 4 portas, pneus 165/70 
r13, inibidor de marcha a ré, tomada 12 v, assoalho em carpete, apoio 
de cabeça dianteiros com regulagem de altura, bancos dianteiros recli-
náveis . Permanecem inalterados os demais itens do Edital . Carmo da 
Mata, 20/09/2013 . Mário Cesar resende-Presidente da Comissão Per-
manente de licitações .

3 cm -20 467903 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARMoPolIS dE MINAS: 
Extrato de Edital: sessões dia 07/10/13 . 1– PP 070/13, horário 13:00h, 
obj: aquisição de material de material de construção (poste para alam-
brado e tela para alambrado) . 2 - PP 073/13, horário 15:00h, obj: aqui-
sição de relógio de ponto . aquisição: e-mail –licitacao@carmopolisde-
minas .mg .gov .br Tel: 037-3333-1377 .

2 cm -20 468188 - 1
Processo de licitação de nº 044/2013

2ª chamada
Edital de pregão eletrônico de nº 002/2013 

A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cARVAlHoS-MG-torna 
público que estará abrindo licitação na Modalidade de Pregão eletrô-
nico, do tipo menor preço global, regido pelo Decreto Federal de nº 
5 .450/2005, lei Federal de nº 10 .520/2002 e subsidiariamente pela lei 
Federal de nº 8 .666/93 e alterações pelas leis 8 .883/94 e 9 .648/98 e lei 
Complementar nº 123/2006, no que couber, para aquisição de um veí-
culo automotor 0km, tipo caminhonete pick-up . o recurso é oriundo do 
contrato de repasse da CaIXa ECoNôMICa FEDEral nº 0337 .790-
81/2010, Do MINIsTÉrIo Da aGrICulTura, PECuÁrIa E 
aBasTECIMENTo – MaPa, no âmbito do programa prodesa, que 
objetiva a execução de ações de apoio ao desenvolvimento do setor 
agropecuário .
a sessão será realizada no dia 15 de ouTuBro de 2013, às 10:00 
horas .
o edital encontra-se a disposição dos interessados, no site da Bolsa Bra-
sileira de Mercadorias. www.bbmnet.com.br - “acesso identificado no 
link - licitações públicas” . Telefone: 
Informações complementares na Prefeitura Municipal de Carvalhos:
E-mail: licitacaocarvalhos@yahoo .com .br- Telef: (035) 3345 .14 .55- 
Fax (035) 3345 .14 .91 .
avenida Esdras Thomaz salvador, nº 2 95 -  Centro -  Carvalhos 
- MG-  CEP37 .456 .000 .

Carvalhos, 20 de setembro de 2013 .
Ingrede aparecida Martins-Pregoeira

6 cm -20 467964 - 1
DECrETo Nº 51, DE 20 DE sETEMBro DE 2013 .

Determina o cancelamento do Processo licitatório nº 565/2013 .
o Prefeito do Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Muni-
cípio, e
CoNsIDEraNDo que o Processo licitatório nº 565/2013, referente 
ao registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa física 
ou jurídica para prestação de serviços de segurança, para suprir as 
necessidades de todos os departamentos do Município;
CoNsIDEraNDo que houveram duas impugnações consubstancia-
das em alegações legais da impossibilidade de manutenção do edital 
nos moldes que foi lavrado, bem como a manifestação do Conselho 
regional de administração de Minas Gerais;Considerando a inexistên-
cia de parecer jurídico no processo licitatório quando de sua abertura 
e processamento;
CoNsIDEraNDo o teor e fundamentos do parecer jurídico deste 
Município sobre as impugnações, opinando pelo cancelamento do Pro-
cesso licitatório 565/2013, em virtude de inobservâncias de regras 
básicas para contratação de segurança;

DECrETa:
art . 1º Fica cancelado o Processo licitatório nº . 565/2013, em virtude 
da inobservância de dispositivos legais específicos que tratam da con-
tratação de empresa de segurança armada ou desarmada .
art . 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .

Cláudio (MG) 20 de setembro de 2013 .
JosÉ roDrIGuEs Barroso DE 

araÚJo - Prefeito do Município
6 cm -20 468160 - 1

DECrETo Nº 50 de 26 de agosto de 2013 .
Determina o cancelamento do processo licitatório nº 190/2011 .
o Prefeito do Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Muni-
cípio, e
CoNsIDEraNDo, a conclusão do Processo administrativo nº 
02/2013 instaurado por esta administração, por meio da Comissão 
Especial criada pela Portaria 198 de 21/03/2013 alterada pelas Portarias 
239 de 22/05/2013 e 286 de 01/08/2013;
CONSIDERANDO, que o Processo Administrativo nº 02/2013 verifi-
cou-se que o Processo licitatório nº 190/2011 foi maculado totalmente 
diante dos diversos vícios presentes desde a sua abertura, estando 
evidente a ocorrência de acordo para direcionamento da empresa 
vencedora;
CONSIDERANDO, que a modalidade definida para a escolha da 
empresa que realizaria o Concurso Público neste Município afronta 
diretamente ao previsto no art . 23 da lei 8 .666/93;
CoNsIDEraNDo, que o Contrato pactuado a partir do processo lici-
tatório 190/2011 não foi cumprido, tendo inúmeras cláusulas de obri-
gação desrespeitadas;
CoNsIDEraNDo, que os vícios apurados no Processo administra-
tivo nº 02/2013 são insanáveis;
CoNsIDEraNDo, que a administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos 
os casos, a aparição judicial;
CoNsIDEraNDo, a conveniência e a oportunidade no âmbito admi-
nistrativo, especialmente o disposto na súmula 473 do supremo Tribu-
nal Federal e o princípio da autotutela, bem como o previsto no art . 37, 
caput, da Carta Magna Brasileira;
CoNsIDEraNDo, a preocupação desta administração com a trans-
parência de seus atos e atento aos princípios da publicidade, legalidade 
e moralidade;

DECrETa:
art . 1º Fica cancelado o processo licitatório nº 190/2011, pelos fatos 
anteriormente citados, em virtude do que fora apurado no processo 
administrativo 02/2013, resguardando-se os direitos de terceiros .
art . 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .

Cláudio (MG), 26 de agosto de 2013 .
JosÉ roDrIGuEs Barroso DE araÚJo -Prefeito do Município

9 cm -20 468147 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coNcEIçÃo do MATo dEN-
TRo/MG .Torna público para conhecimento dos interessados abertura 
de Processo licitatório, na modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia 
para reforma e ampliação do Posto de saúde de Brejaúba, município 
de Conceição do Mato Dentro/MG, de acordo com projeto, planilha 
e cronograma anexo ao Edital 169/2013 . abertura dia 16/10/2013, às 
14h00min . Maiores informações pelo telefone (31)3868-2398 ou lici-
tacoespmcmd@hotmail .com . Maria aparecida lages - Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

2 cm -20 468021 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coNGoNHAS – MG-PrI-
MEIro aDITIVo ao CoNTraTo PMC/078/2012 - Partes: Muni-
cípio de Congonhas X CMM sistemas de Informação e serviços ltda 
– EPP . objeto: Prorrogação do prazo do contrato, pelo período de 12 
(doze) meses, com início em 10/08/2013 e término em 10/08/2014 . 
Valor: r$358 .100,11 . Data: 12/08/2013 . CoNCorrÊNCIaNº 
PMC/018/2013 – objeto: Contratação de empresa de engenharia para a 
realização de serviços de limpeza pública . TIPo: Menor Preço . Entrega 
dos envelopes: Dia: 23/10/2013 às 9:00 horas . abertura dos envelopes: 
Dia: 23/10/2013 às 9:35 horas . Endereço: Praça Presidente kubitschek 
nº 135, Centro, Congonhas - MG . Maiores informações pelo telefone: 
(031) 3731-1300 ramais: 1119 , 1139, 1137 e 1156, ou pelo site www .
congonhas .mg .gov .br . Gabriel afonso Cordeiro santana – Presidente 
da CPJl .

3 cm -20 468252 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coNGoNHAS do NoRTE/MG- 
Retificação: O Município de Congonhas do Norte/mg torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará Processo licitató-
rio: nº 046-2013, modalidade Pregão nº 028/2013, cujo objeto: onde 
se lê: aquisição de Material Esportivo em atendimento ao Convênio 
25/2012 firmado entre o Município e a SEEJ/MG. Leia-se: Aquisição 
de Material Esportivo em atendimento ao Termo aditivo de ampliação 
de Meta ao Convênio 25/2012 firmado entre o Município e a SEEJ/MG. 
Entrega e abertura dos envelopes: onde se lê: dia 30/09/2013, leia-se: 
dia 07 de outubro de 2013 às 09h:30min . Informações: fone (31) 3869-
1001, com Érica Moraes ou pelo E-mail: licitacao@congonhasdonorte .
mg .gov .br

3 cm -20 468046 - 1

de Benefício sócio assistencial a ser prestado pelo Cras . alpercata 
10/09/2013 . Valmir Faria da silva - Prefeito Municipal

o MuNICÍPIo DE alPErCaTa/MG - Extrato de Contrato 
5225Pr/2013- Partes: Município de alpercata/MG X Mercearia ken-
nedy ltda CNPJ 00 .926 .379/0001-65, valor r$ 50 .250,00(Cinquenta 
mil duzentos cinquenta reais) . objeto: rEGIsTro DE PrEços 
Para FuTura E EVENTual para aquisição parcela de cestas bási-
cas para concessão de Benefício sócio assistencial a ser prestado pelo 
Cras . Vigência: até 31/12/2013 . alpercata/MG, 13/09/2013 – Valmir 
Faria da silva - Prefeito Municipal

MuNICÍPIo DE alPErCaTa Torna público p/ conhecimento dos 
interessados a homologação do ProCEsso 032/2013 – CarTa CoN-
VITE 04/13, p/ que produza todos os efeitos legais deste ato . E adju-
dica a Empresa: Baluarte assessoria Contábil para Municípios CNPJ 
10 .924 .285/0001-00, karla França Custodio CPF 038 .456326-07, Mar-
cio Zulmiro Franco Massiço CPF 670 .214 .506-30 p CoNTraTaçÃo 
DE DIVErsas assEssorIas Para aTENDEr as NECEssIDa-
DEs Das uNIDaDEs GEsToras Da PrEFEITura MuNICIPal 
DE alPErCaTa . alpercata 03/06/2013 . Valmir Faria da silva - Pre-
feito Municipal

o MuNICÍPIo DE alPErCaTa/MG - Extrato de Contrato 
3204C1/2013- Partes: Município de alpercata/MG X Baluarte asses-
soria Contábil para Municípios CNPJ 10 .924 .285/0001-00, valor r$ 
24 .000,00(vinte quatro mil reais) . objeto: prestação de sErVIços 
DE assEssorIa E CoNsulTorIa Na ÁrEa DE lICITaçõEs 
E CoNTraTos PÚBlICos, JuNTo as sECrETarIas MuNICI-
PaIs . Vigência: até 31/12/2013 . alpercata/MG, 03/06/2013 – Valmir 
Faria da silva - Prefeito Municipal

o MuNICÍPIo DE alPErCaTa/MG - Extrato de Contrato 
3204C/2013- Partes: Município de alpercata/MG X karla França Cus-
todio CPF 038 .456326-07, valor r$ 11 .700,00(onze mil setecentos 
reais) . objeto: prestação de sErVIços DE sErVIços DE assEs-
sorIa TÉCNICa JuNTo a sECrETarIa Do assIsTENCIa 
soCIal . Vigência: até 31/12/2013 . alpercata/MG, 03/06/2013 – Val-
mir Faria da silva - Prefeito Municipal

o MuNICÍPIo DE alPErCaTa/MG - Extrato de Contrato 
3204C/2013- Partes: Município de alpercata/MG X Marcio Zulmiro 
Franco Massiço CPF 670 .214 .506-30, valor r$ 14 .400,00(quatorze 
mil quatrocentos reais) . objeto: prestação de sErVIços DE sErVI-
ços DE assEssorIa TÉCNICa ÁrEa DE ENGENHarIa CIVIl . 
Vigência: até 31/12/2013 . alpercata/MG, 03/06/2013 – Valmir Faria da 
silva - Prefeito Municipal

MuNICÍPIo DE alPErCaTa Torna público p/ conhecimento 
dos interessados a homologação do ProCEsso 034/2013 – PrE-
GÃo PrEsENCIal 18/13, p/ que produza todos os efeitos legais 
deste ato . E adjudica a Empresa: JoÃo MaTIas Da sIlVa CNPJ 
42 .860 .304/0001-79 e NarDElIa FraNCo DE aNDraDE PEI-
XoTo CNPJ 14 .572 .219 .0001-70 . p rEGIsTro DE PrEços Para 
FuTura E EVENTual para aquisição parcela de água mineral, suco, 
refrigerante e outros gêneros alimentícios para suprir as necessidades 
do Gabinete do Prefeito e demais secretarias Municipais . alpercata 
10/09/2013 . Valmir Faria da silva - Prefeito Municipal

o MuNICÍPIo DE alPErCaTa/MG - Extrato de Contrato 
3418Pr/2013- Partes: Município de alpercata/MG X JoÃo MaTIas 
Da sIlVa CNPJ 42 .860 .304/0001-79 , valor r$ 135 .985,95(cento 
trinta cinco mil novecentos oitenta cinco reais e noventa cinco cen-
tavos) . objeto: aquisição parcela de água mineral, suco, refrige-
rante e outros gêneros alimentícios para suprir as necessidades do 
Gabinete do Prefeito e demais secretarias Municipais . Vigência: até 
31/12/2013 . alpercata/MG, 13/09/2013 – Valmir Faria da silva - Pre-
feito Municipal

o MuNICÍPIo DE alPErCaTa/MG - Extrato de Contrato 
3418Pr1/2013- Partes: Município de alpercata/MG X NarDElIa 
FraNCo DE aNDraDE PEIXoTo CNPJ 14 .572 .219 .0001-70 , 
valor r$ 1 .624,00(um mil seiscentos vinte quatro reais) . objeto: aquisi-
ção parcela de café para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito 
e demais secretarias Municipais . Vigência: até 31/12/2013 . alpercata/
MG, 13/09/2013 – Valmir Faria da silva - Prefeito Municipal

38 cm -20 467952 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AlPINÓPolIS/MG- aviso de 
licitação . Tomada de preço n° 008/2013 . objeto: Execução de Tapa 
buraco com aplicação de pintura de ligação e CBuQ(Concreto Betumi-
noso usinado Quente), faixa C, do DNIT” nas ruas asfaltadas do muni-
cípio pela Prefeitura Municipal de alpinópolis/MG Data 09/10/2013 
às 9h . o Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal de alpinópolis/MG, pelo telefone (35)3531 .1808 . alpinó-
polis/MG, 18 de setembro de 2013 . Júlio César Bueno silva, Prefeito 
Municipal .

2 cm -20 468209 - 1
MuNIcÍPIo ARAXá/MG, torna público abertura Pregão Presen-
cial F8 .054/2013, aquisição de equipamentos de segurança para aten-
der ao setor de Zoonoses . abertura 10/10/13 09:00 hs . Edital dispo-
nível: 25/09/13, no site: www .araxa .mg .gov .br . setor de licitações: 
0(34)3691-7022 . Dr . Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal 
- 17/09/13 .
MuNICÍPIo araXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 
F8 .053/2013, aquisição de sacos de lixo para utilização nos trabalhos 
realizados pelo setor de Zoonoses . abertura 11/10/13 09:00 hs . Edital 
disponível: 25/09/13, no site: www .araxa .mg .gov .br . setor de licita-
ções: 0(34)3691-7022 . Dr . Jeová Moreira da Costa, Prefeito Munici-
pal - 17/09/13 .
MuNICÍPIo araXÁ/MG, Pregão Presencial F8 .040/2013, Em vir-
tude de readequação técnica do edital, fica designado o dia 14/10/13 
09:00 hs, para a abertura do pregão presencial para aquisição de kit 
de higiene bucal para fornecimento aos pacientes através do Programa 
de Prevenção de saúde Bucal . Edital disponível: 25/09/13, no site: 
www .araxa .mg .gov .br . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . Dr . Jeová 
Moreira da Costa, Prefeito Municipal - 18/09/13 .
MuNICÍPIo araXÁ/MG, Pregão Presencial F8 .051/2013, Em virtude 
de readequação técnica do edital, fica designado o dia 08/10/13 10:00 
hs, para a abertura do pregão presencial para aquisição de equipamen-
tos, materiais e mobiliários para atender o Pronto atendimento Munici-
pal – MG(PaM) e a unidade de saúde . Edital disponível: 24/09/13, no 
site: www .araxa .mg .gov .br . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . Dr . 
Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal - 19/09/13 .
MuNICÍPIo araXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 
08.102/2013, Em virtude de problemas técnicos, fica designado o dia 
04/10/13 09:00 hs, para abertura do registro de preço para contratação 
de empresa para construção de infraestrutura de rede de dados, voz e 
imagem da Prefeitura Municipal de araxá, incluindo fornecimento de 
materiais e mão de obra . Edital disponível: 23/09/13, no site: www .
araxa .mg .gov .br . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . Dr . Jeová 
Moreira da Costa, Prefeito Municipal - 19/09/13 .

8 cm -19 467872 - 1
PREFEITuRA dE AREAdo– Homologação, adjudicação e contrato 
ref . Pregão 67/2013 – objeto: serviços de transporte de uTI móvel 
– Partes: Prefeitura x Priscila Mengali Gimenes ME – r$6,69 km/
rodado, sendo 1000 km transporte uTI adulto e 1000 km transporte 
uTI neonatal – vigência: 31/12/2013 – ass: 30/08/2013 – rubens V . 
Bornelli – Prefeito .
PrEFEITura DE arEaDo – Homologação, adjudicação e contrato 
ref . TP 02/13 – objeto: Pavimentação asfáltica e construção de guias 
extrusadas em diversas ruas da cidade – Partes: Prefeitura x Pavidez 
Engenharia ltda . – r$106 .368,38 – vigência: 60 dias – ass: 27/08/2013 
– rubens V . Bornelli – Prefeito .

3 cm -19 467848 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ARIcANduVA MG-torna 
pública a Ratificação pela Prefeita Municipal da inexigibilidade de lici-
tação nº 04/2013, que tem por fundamento o art . 25, III e art 26, ambos 
da lei 8.666/93 e com o objetivo, a contratação de profissional do setor 
artístico Bonde do Forró, através da empresa exclusiva M & P Fer-
reira Produções ltda . – pelo valor global de r$ 47 .000,00 (quarenta 
e sete mil reais), para realização de show artístico no dia 27/09/2013, 
no evento XIII Festa do Peão de Boiadeiro de aricanduva-MG, 
20/09/2013 . Maria arlete santos azevedo – Prefeita Municipal .

2 cm -20 468197 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ARINoS/MG,Torna Público que 
realizará às 9:00 horas do dia 03 de outubro de 2013, em sua sede na 
sala de licitações, Pregão Presencial nº 073/213, aquisição de 02 veí-
culos Populares, para tender a secretaria Municipal de saúde . Maiores 
informações pelo telefone (xx38) 3635-2582, a Copia do Edital poderá 
ser adquirida diretamente na sede da Prefeitura ou pelo e:mail:semad@

arinos .mg .gov .br . arinos/MG 20 de setembro de 2013 (a) osmar rodri-
gues ramalho- Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ARINoS/MG,Torna Público 
que realizará às 10:00 horas do dia 03 de outubro de 2013, em sua 
sede na sala de licitações, Pregão Presencial nº 074/213, registro de 
Preços para futuras contratações de serviços de arbitragem . Maiores 
informações pelo telefone (xx38) 3635-2582, a Copia do Edital poderá 
ser adquirida diretamente na sede da Prefeitura ou pelo e:mail:semad@
arinos .mg .gov .br . arinos/MG 20 de setembro de 2013 (a) osmar rodri-
gues ramalho- Pregoeiro .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ARINoS/MG,Torna Público 
que realizará às 14:00 horas do dia 03 de outubro de 2013, em sua 
sede na sala de licitações, Pregão Presencial nº 075/213, Contratação 
de empresa especializada do ramo de publicidade e propaganda para 
realizar serviços de publicidades de atos Institucionais de Interesse do 
Município . Maiores informações pelo telefone (xx38) 3635-2582, a 
Copia do Edital poderá ser adquirida diretamente na sede da Prefeitura 
ou pelo e:mail:semad@arinos .mg .gov .br . arinos/MG 20 de setembro 
de 2013 (a) osmar rodrigues ramalho- Pregoeiro

6 cm -20 468173 - 1
o MuNIcÍPIo dE bARÃo dE cocAISatravés da Comissão 
Permanente de licitação, torna público a data da sessão pública para 
abertura da Proposta de Preço da empresa habilitada para o Processo 
licitatório 0096/2013 – Tomada de Preços 0008/2013, para prestação 
de serviços de consultoria na área de Patrimônio Cultural . Visto que 
transcorrido o prazo recursal e que a empresa aEVuM – reabilita-
ção urbana e arquitetônica ltda não apresentou recurso . Dessa forma 
fica designada à sessão pública para abertura da Proposta de Preço para 
o dia 24 de setembro de 2013 ás 09:00 hs, na sala da Comissão Per-
manente de licitação . Cleidiane aparecida dos santos – Presidente da 
C .P .l . . Barão de Cocais, 20 de setembro de 2013 .

3 cm -20 468283 - 1
MuNICÍPIo DE BarBaCENa - Gerência licitação – aVIso 
DE lICITaçÃo– PrEGÃo PrEsENCIal Nº 036/2013 – PrC 
083/2013 . oBJETo: Contratação serviços confecção impressos de 
notificação tributaria. RECEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA: 
04/10/2013 13:00 hs . Informações (0xx32) 3339–2026, licitacao@
barbacena .mg .gov .br Barbacena, 20/09/2013 . Pablo Herthel Candian . 
Coordenador de aquisições e Contratos .

2 cm -20 468040 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE bARRA loNGA- a Prefeitura 
Municipal de Barra longa/MG torna pública as erratas nº 01,02 e 03 do 
Edital do Processo seletivo n° 01/2013, disponíveis no hall da Prefei-
tura e no site www .absolutorhconcursos .com .br  .

1 cm -20 468138 - 1
MuNIcIPIo dE bElA VISTA dE MINAS– aviso de licitação: 
pregão presencial nº 27/2013 no dia 04/10/2013 às 09:00 . objeto: loca-
ção de equipamento de som, iluminação, palco, sanitários químicos, 
etc . o Edital se encontra à disposição dos interessados no setor de lici-
tações, av .: arthur da Costa e silva, 70, Centro – Bela Vista de Minas/
MG, de segunda à sexta-feira no horário de 7:00 às 11:00 e 13:00 às 
17:00 ou através do site: www .belavistademinas .mg .gov .br Bela Vista 
de Minas, 19 de outubro de 2013 . Maiores informações poderão ser 
adquiridas pelo telefax: (31) 3853-1271/1272, ramal 205 . Wilber José 
de souza – Prefeito Municipal .

3 cm -20 468175 - 1
aVIso DE lICITaçõEs: 1º) PrC . Nº 180/2013 – ToMaDa DE 
PrEços Nº 004/2013 – reforma e ampliação de próprios munici-
pais em atendimento à secretaria Municipal de Educação . sessão: 
08/10/2013 Ás 09:00 Hs . 2º) PrC Nº 181/2013 - PrEGÃo PrE-
sENCIal 036/2013- serviços de pintura de próprios municipais em 
atendimento à secretaria Municipal de saúde . sessão: 03/10/2013 as 
09:00Hs . Maiores informações: Tel .:(33)3253-2840 ou pelo e-mail: 
licitacao@belooriente .mg .gov .br . Pietro Chaves Filho – Prefeito Muni-
cipal . Em 19/09/2013 .

2 cm -19 467828 - 1
a PrEFEITura Do MuNICÍPIo DE BETIM, através da Equipe de 
Pregão designada pela Portaria 11/2013, de 04/02/2013, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade abaixo, tipo menor preço, na sala de reuniões CPl – sala 
17-C (térreo), conforme a seguir: PrEGÃo PrEsENCIal Nº 50/13 – 
PaC Nº 131/13 . Contratação de empresa para fornecimento de 17 .000 
(Dezessete mil) cestas de natal para serem distribuídas aos servidores da 
Prefeitura Municipal de Betim, em atendimento à superintendência de 
recursos Humanos da secretaria adjunta de administração . Fica mar-
cado para o dia 07/10/2013, credenciamento de 14h30min às 14h45min 
e início da disputa às 14h45min - os interessados em obter o edital 
poderão retirar gratuitamente no endereço www .betim .mg .gov .br, ou na 
superintendência de suprimentos/Divisão de Compras, à rua Pará de 
Minas, 640–Térreo, sala 15-C – Brasiléia-Betim/MG, mediante o paga-
mento de r$ 10,00 . Maiores informações, telefone (31) 3512 .3125 ou 
3512 .3044 . Pregoeira – 20/09/2013 .

PrEFEITura MuNICIPal DE BETIM/MG . Julgamento das Pro-
postas de Preços referente à Tomada de Preços sMs/FMs Nº 02/2013, 
PaC n° 181/2013 . objeto: Contratação, sob o regime de empreitada a 
preços unitários, de empresa de engenharia para execução das obras 
de urbanização e pavimentação da unidade de atendimento Imediato 
(uaI) Norte, no Município de Betim-MG . a Comissão após análise 
das Propostas de Preços, Composições dos preços, Cronogramas físi-
cos financeiros, das demais exigências do edital e do parecer técnico 
emitido pelo sr . Mário Pereira do Nascimento, Chefe da seção de Pla-
nejamento e Custos da secretaria adjunta de obras e serviços Públi-
cos e pelo sr . Hélder Pacelli de Freitas Campos, secretário adjunto de 
Obras e Serviços Públicos, deliberou por classificar todas as empre-
sas participantes do certame: 1) Terramil Construções e Terraplenagem 
ltda; 2) Engesp – Construções ltda; 3) Circuito Engenharia e Cons-
truções ltda; 4) saneinfra Engenharia Construções ltda – EPP; 5) M . 
Borges Engenharia ltda e 6) Empar – Empreendimentos e Constru-
ções EIrElI . Deliberou ainda por julgar VENCEDora a proposta 
da empresa: saneinfra Engenharia Construções ltda – EPP, por cotar 
o menor valor global dentre as empresas classificadas no valor de: 
r$531 .247,02 (Quinhentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e sete 
reais e dois centavos) . a íntegra da ata encontra-se acostada ao PaC . 
CPl/saosP . 20/09/2013 .

9 cm -20 468009 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE boA ESPERANçA/MG .adendo 
01 ao edital de licitação - pregão presencial nº 45/2013 - o Município 
de Boa Esperança/MG torna público que houve alteração no edital de 
licitação, referente ao Pregão Presencial nº 45/2013, que tem por objeto 
contratação de empresa especializada para fornecimento de rede de 
comunicação de dados exclusiva via rede wireless em 5 .8 Ghz, através 
de locação de equipamentos, para solução ponto-multiponto, onde fica 
estabelecido 1 ponto central na sede da Prefeitura Municipal de Boa 
Esperança, 5 pontos de enlace e 26 pontos remotos, interconectando 
às redes das secretarias e demais localidades vinculadas, incluindo a 
prestação de serviços para instalação e manutenção preventiva e corre-
tiva aos equipamentos . Das alTEraçõEs: 1- Incluir-se-á no Edital 
os subitens “5.9 e 5.9.1”. 2- Em razão da alteração acima descrita, fica 
reaberto o prazo de entrega, abertura e julgamento da referida licitação, 
para a data de 02/10/2013 às 10:00 horas . os interessados poderão ler 
e/ou adquirir o Edital de licitação, seus anexos e adendo no Departa-
mento de Compras e licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio 
Maria, nº 40, Centro, Boa Esperança/MG ou através do sítio: www .
boaesperanca .mg .gov .br . Informações pelos Tels: (35)3851-0314 . sér-
gio Carlos Silva, Pregoeiro Oficial.

5 cm -20 468137 - 1

Prefeitura Municipal de bom Sucesso-Mg- aviso de licitação – 
Processo nº 087/2013, Pregão Presencial Nº 066/2013 - objeto: Ela-
boração de projetos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, 
readequação do aterro sanitário e usina de triagem e compostagem de 
resíduos sólidos  . Data: 04/10/2013 às 13h00 .Cláudia Cristina de Car-
valho lopes . Pregoeira . Tel: (35) 3841-1207 ou e-mail-licitacao@bom-
sucesso .mg .gov .br

2 cm -20 468276 - 1
Prefeitura Municipal de brumadinho/MG . Concurso Público - Edi-
tal nº 01/2013 . as inscrições deferidas, o resultado da análise do pedido 
de isenção dos cargos que sofreram alteração a partir da Errata nº 01 e 
a análise das inscrições como portador de deficiência e/ou pedido de 
condições especiais dos candidatos, encontra-se disponível no Diário 
Oficial do Município, www.brumadinho.mg.gov.br/diario-oficial, eno 
endereço eletrônico, www .gestaodeconcursos .com .br . antônio Bran-
dão - Prefeito .

2 cm -20 468204 - 1


