
 16 – quarTa-feira, 19 de Junho de 2013 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
Compras, licitação e Patrimônio, situado na rua belo Horizonte, 
360, Centro, Itaobim – MG, CEP: 39 .625-000 Fone: (33) 3734-1157 
ramal 209 – E-mail: licitacao@itaobim .mg .gov .br  . robson José Cha-
ves - Diretor do Departamento Municipal de Compras, licitação e 
Patrimônio .

3 cm -18 432533 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG . aVIso DE 
lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 028/2013 . o Município 
de Itaobim torna público que realizará licitação na Modalidade Pre-
gão Presencial – menor preço por item – para aquisição de Equipa-
mentos de uso permanente: (Móveis e Eletroeletrônicos, Informática 
e Médico Hospitalar) . abertura dos envelopes será dia 03/07/2013 às 
09:00h . Cópias do Edital nº . 039/2013 - Pal Nº . 059/2013 – Pregão Nº . 
028/2013, esclarecimentos e informações: Departamento Municipal de 
Compras e licitação na rua belo Horizonte, 360, Centro, CEP 39 .625-
000 - Itaobim - MG, Fone: (33) 3734-1157 / 1419 . E-mail: licitacao@
itaobim .mg .gov .br  . robson José Chaves - Diretor do Departamento 
Municipal de Compras, licitação e Patrimônio .

3 cm -18 432530 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRITo-MG .Município de 
Itabirito/MG . o Chefe de Gabinete, consoante o decreto nº . 9 .882/13, 
comunica que ratificou o seguinte processo: - Dispensa de Licitação 
056/2013, Processo nº 229/2013, referente locação de imóvel situado 
à rua Malacacheta, nº 129 santa Tereza, Itabirito/MG, de propriedade 
de Geraldo de oliveira, para funcionamento do arquivo do Fórum de 
Itabirito, em atendimento à secretaria Municipal de administração, na 
data de 18/06/2013 .

2 cm -18 432789 - 1
ERRATA: O Município de Berilo/MG, torna público a Homologação 
do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2013. Higor Maciel Coelho, 
Prefeito Municipal de berilo .

1 cm -18 432709 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS(MG) - 
Comunica aos interessados Pregão Presencial srP 34/13,Menor Preço 
unit ., objeto: aQuIsIçÃo DE CarNE boVINa, DEsTINaDa as 
CrECHEs E EsColas MuNICIPaIs, rECurso PNaE . seção: 
03/07/13 ás 13:00h . Edital na sec Mun de Compras, r . 25 DE DEZEM-
bro 541, CENTro, CEP 37160-000, TEl (35)3853-1163 . CaMPos 
GEraIs, 18/06/2013 . Francisco de assis souza – Pregoeiro

2 cm -18 432585 - 1
 P. M. De Delta/MG- Extrato de Contrato Nº 272/2013 . Extrato do 
Termo de Contrato n .º 272/2013 de Prestação de serviços . Contra-
tante: Prefeitura Municipal de Delta/MG . objeto: visando contrata-
ção de empresa destinada a execução da obra de Construção de uma 
Praça Pública no município de Delta/MG, contemplada pelo contrato 
de repasse nº 026168/2011 celebrado entre este município de Delta e 
o Ministério do Esporte/Caixa Econômica Federal . Contratado: bufalo 
Construtora lTDa-ME . Valor r$ r$162 .740,48; Prazo: 120 dias . Pro-
cesso 25/2013 . Tomada de Preço . Delta, 12/06/13 . ana Paula de oli-
veira . Gestora de Contratos .

3 cm -13 430993 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PARAoPEbA- PorTarIa Nº 
183/2013 - “aplica sanção à empresa, em decorrência de decisão de 
Processo administrativo Especial e dá outras providências .” - o Pre-
feito Municipal de Paraopeba, Estado de Minas Gerais, no uso das atri-
buições previstas no art . 109, inciso II, alínea “c” da lei orgânica do 
Município e em observância ao art . 87, inciso III, da lei Federal nº 
8 .666/93, consolidada, e Considerando a decisão exarada no Processo 
administrativo Especial nº 001/13, que concluiu pela determinação de 
sanções à empresa brasil Internet ltda, dentre elas, a suspensão tem-
porária da referida empresa em participar de licitação e o impedimento 
de contratar com a administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, nos termos do art . 87, inciso III, da lei Federal nº 8666/93, em 
virtude da gravidade dos atos comissivos e omissivos praticados pela 
mesma, devidamente comprovados nos autos deste processo e mate-
rializados pela inexecução do Contrato de Prestação de serviços, que 
ensejaram em manifestos danos e comprometimentos dos serviços da 
administração . rEsolVE: art . 1º - aplicar, nos termos do art . 87, 
inciso III, da lei Federal nº 8666/93, consolidada, e Processo admi-
nistrativo Especial nº 001/13, a suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração Muni-
cipal de Paraopeba, da empresa brasil Internet ltda, sediada na rua 
Isaías Correa, 161, 3º andar, CNPJ: 12 .513 .353/0001-74, sem prejuízo 
de outras medidas judiciais cabíveis . art . 2º - a suspensão e impedi-
mento referidos no artigo anterior durarão pelo prazo de 02 (anos) a 
contar da publicação da presente Portaria . art . 3º - Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário . Prefeitura Municipal de Paraopeba/MG, 17 de junho de 2013 . 
Pacífico Geraldo de Deus. Prefeito Municipal.

Termo de rescisão unilateral de Contrato – Processo 137/11 – Convite 
062/11 . Contratante: Município de Paraopeba . Contratada: brasil Inter-
net ltda . os motivos da rescisão unilateral decorreram das apurações 
realizadas no Processo administrativo Especial nº 001/13, onde resta-
ram assegurados o contraditório e a ampla defesa à empresa, onde con-
cluiu-se que houve infringência aos arts . 77; 78, incisos II, V e xVII; 79 
da lei Federal nº 8666/93 consolidada e à Cláusula Décima Primeira do 
Contrato firmado com a referida empresa. Paraopeba/MG. 17 de junho 
de 2013. Pacífico Geraldo de Deus. Prefeito Municipal.

8 cm -18 432518 - 1

a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pregão Presen-
cial n .º 041/2013, tipo registro de Preços para aquisição de moveis e 
utensílios domésticos, no dia 03/07/2013, às 14h00min . Maiores infor-
mações pelo fone/fax (038) 3832-8335 . lúcio silva sobrinho – Prego-
eiro Municipal – Ninheira / MG – 18/06/2013 .

1 cm -18 432773 - 1

a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização da Tomada de Pre-
ços n .º 003/2013, para contratação de empresa para prestação de servi-
ços de reforma do PsF da Comunidade bananeira, no dia 08/07/2013, 
às 09h00min . Maiores informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 . 
Vanderli Pereira de sousa – Presidente da CPl – Ninheira / MG 
– 18/06/2013 .

a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pregão Presen-
cial n .º 042/2013, para contratação de empresa para fornecimento de 
filtros de barro, no dia 03/07/2013, às 16h00min. Maiores informa-
ções pelo fone/fax (038) 3832-8335 . lúcio silva sobrinho – Pregoeiro 
Municipal – Ninheira / MG – 18/06/2013 .

3 cm -18 432783 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo JoÃo do PAcuÍ – MG– 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 020/2013 – Processo nº 049/2013 . o Pre-
feito de são João do Pacuí - MG, cumprindo o que determina a lei 
8 .666/93, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pre-
gão Presencial, objetivando o registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de material e serviços funerários, para atendimento a pessoas 
carentes do Município . Tipo: Menor Preço por Item . Data de abertura e 
entrega dos envelopes: 03/07/2013, horário: 08:00 horas . Edital e infor-
mações somente na sede da Prefeitura com a Comissão de licitações . 
são João do Pacuí, 18 de Junho de 2013 . arismar araújo barbosa – 
Prefeito Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo JoÃo Do PaCuÍ – MG – 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 021/2013 – Processo nº 050/2013 . o Pre-
feito de são João do Pacuí - MG, cumprindo o que determina a lei 
8 .666/93, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pre-
gão Presencial, objetivando o registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de pneus para manutenção da frota municipal . Tipo: Menor 
Preço por Item . Data de abertura e entrega dos envelopes: 03/07/2013, 
horário: 10:30 horas . Edital e informações somente na sede da Prefei-
tura com a Comissão de licitações . são João do Pacuí, 18 de Junho de 
2013 . arismar araújo barbosa – Prefeito Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo JoÃo Do PaCuÍ – MG – PrE-
GÃo PrEsENCIal Nº 022/2013 – Processo nº 051/2013 . o Prefeito 
de são João do Pacuí - MG, cumprindo o que determina a lei 8 .666/93, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presen-
cial, objetivando a aquisição de equipamentos médico hospitalar para 

o Pab (itens não negociados/frustrados no Pregão 018/2013) . Tipo: 
Menor Preço por Item . Data de abertura e entrega dos envelopes: 
03/07/2013, horário: 13:30 horas . Edital e informações somente na sede 
da Prefeitura com a Comissão de licitações . são João do Pacuí, 18 de 
Junho de 2013 . arismar araújo barbosa – Prefeito Municipal .

7 cm -18 432553 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA/
MG. Extrato da Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 0001/13 
– Processo adm 0038/13, objeto: Credenciamento de empresas para 
prestação de serviços em Procedimentos em Exames laboratoriais 
preços fixado na tabela do SUS, ratifico a Inexigibilidade de Licitação 
para Credenciar as empresas: Max WIllIaM rIbEIro barCElos 
& CIA LTDA, Item 02 Valor de R$ 36.000,00, FRANCISCO BAR-
bosa MoTTa, Item 01 Valor de r$ 36 .000,00, sÃo sEbasTIÃo 
Do aNTa/MG, 17 de junho de 2013, osMaNINHo CusTÓDIo DE 
MElo, Prefeito Municipal .

3 cm -18 432642 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM/MG- Extrato Ratifica-
ção de Dispensa Nº 0015/2013 – Processo administrativo: 00057/2013 
– Celebrado entre o Município e Marco antônio de siqueira-CPF Nº 
387902 .626-20, para locação de Imóvel localizado a rua osvaldo 
silva araujo, 816, Centro, Inhapim/MG, para instalação do abrigo 
de Crianças e adolescentes de Inhapim no valor r$15 .600,00(Quinze 
mil e seiscentos reais), razões da escolha: o imóvel é o que melhor se 
adapta aos serviços a serem executados e é compatível com o valor de 
mercado . Inhapim-MG, 14/06/2013 . HaMIlToN CHaGas FIlHo-
Prefeito Municipal .
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM/MG - Extrato Ratificação 
de Dispensa Nº 0016/2013 – Processo administrativo: 00058/2013 – 
Celebrado entre o Município e selma Quintão leandro roque, CPF Nº 
058 .257 .046-80, para locação de Imóvel localizado a rua alberto aze-
vedo, 300, Centro, Inhapim/MG, para instalação e funcionamento da 
Clínica de Fisioterapia de Inhapim no valor r$8 .844,00(oito mil oito-
centos e quarenta e quatro reais), razões da escolha: o imóvel é o que 
melhor se adapta aos serviços a serem executados e é compatível com 
o valor de mercado . Inhapim-MG, 14/06/2013 . HaMIlToN CHaGas 
FIlHo - Prefeito Municipal .
 PrEFEITura MuNICIPal DE INHaPIM/MG - ExTraTo DE 
CoNTraTo Nº 0057/13 celebrado no dia 20/06/13 entre o Município 
e o senhor Marco antônio de siqueira-CPF Nº 387902 .626-20, para 
locação de Imóvel localizado a rua osvaldo silva araujo, 816, Cen-
tro, Inhapim/MG para Instalação do abrigo de Crianças e adolescen-
tes de Inhapim no valor r$15 .600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), 
Inhapim-MG, 20 de junho de 2013 . HaMIlToN CHaGas FIlHo, 
Prefeito Municipal .

6 cm -18 432465 - 1

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, torna público que fará realizar às 10:00 horas do dia 
01/07/2013 - Pregão Presencial nº . 061/2013 - Processo nº . 150/2013 . 
Tipo: Menor valor por lote . objeto: Fornecimento parcelado de lanches 
para o pro jovem trabalhador, nos distritos de Vale das cancelas e Vila 
sítio, neste município . Maiores informações, pelo telefone: (38) 3238-
1135 ou pelo e-mail: licitagraomogol@hotmail .com .

a PrEFEITura MuNICIPal DE GrÃo MoGol, EsTaDo DE 
MINas GEraIs, torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia 
01/07/2013 - Pregão Presencial nº . 062/2013 - Processo nº . 151/2013 . 
Tipo: Menor valor por lote . objeto: Fornecimento parcelado de lanches, 
para alunos das escolas municipais: Jose Drumond, Francisco Pereira 
do Nascimento e Professor Catão . recurso: Convênio programa EJa . 
Maiores informações, pelo telefone (38) 3238-1135 ou pelo e-mail: lici-
tagraomogol@hotmail .com .

a PrEFEITura MuNICIPal DE GrÃo MoGol, EsTaDo DE 
MINas GEraIs, torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia 
02/07/2013 - Pregão Presencial nº . 063/2013 - Processo nº . 152/2013 . 
Tipo: Menor valor por item . objeto: Fornecimento de hospedagem, no 
Distrito de Vale das cancelas, para o município de Grão Mogol . Maiores 
informações, pelo telefone (38) 3238-1135 ou pelo e-mail: licitagrao-
mogol@hotmail .com .

a PrEFEITura MuNICIPal DE GrÃo MoGol, EsTaDo DE 
MINas GEraIs, torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia 
04/07/2013 - Tomada de Preços nº . 041/2013 - Processo nº . 153/2013 . 
Tipo: Menor valor por item . objeto: Fornecimento parcelado de padrão 
Cemig, monofásico, bifásico e trifásico, para o município de Grão 
Mogol . Maiores informações, pelo telefone (38) 3238-1135 ou pelo 
e-mail: licitagraomogol@hotmail .com .

a PrEFEITura MuNICIPal DE GrÃo MoGol, EsTaDo DE 
MINas GEraIs, torna público que fará realizar às 10:00 horas do dia 
02/07/2013 - Pregão Presencial nº . 064/2013 - Processo nº . 155/2013 . 
Tipo: Menor valor por item . objeto: Contratação de empresa de ser-
ralheria, para confecção de portas de chapa, janelas de ferro, grades 
de proteção etc . . ., para o município de Grão Mogol . Maiores informa-
ções, pelo telefone (38) 3238-1135 ou pelo e-mail: licitagraomogol@
hotmail .com .

9 cm -17 432128 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG - rETIFICa-
çÃo - Pregão Presencial nº . 045/2013 . a Prefeitura Municipal de Can-
deias/MG comunica a retificação no Edital do Pregão Presencial nº. 
045/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de 
medicamentos, lancetas para glicemia capilar e fraldas infantis e geri-
átricas para atender o Departamento Municipal de assistência social e 
a secretaria Municipal de saúde e Desenvolvimento social . realiza-
ção dia 02/07/2013, às 09:00 horas . Informações e editais: licitacao .
candeias@gmail .com ou telefone: (35) 3833-1300, ramal 210 . Josiane 
lopes da silva - Pregoeira .

3 cm -17 432076 - 1

o MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, torna 
pública que realizará Processo licitatório n° . 053/2013 - Modalidade 
PrEGÃo PrEsENCIal 025/2013 . aquisição equipamentos e mate-
riais para fisioterapia. O certame será realizado no dia 02/07/2013 às 
09h00min, na sala de licitações da Prefeitura, situada à Praça Ernani 
Pereira, 291, Centro, Pedras de Maria da Cruz . Mais informações atra-
vés do telefone (38) 3622-4140 ou e-mail: licitapedras@hotmail .com 
no horário de 08h00min à 12h00min e 14:00min à 16:00min .

oMUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, torna 
pública que realizará Processo licitatório n° . 054/2013 - Modalidade 
PrEGÃo PrEsENCIal 026/2013 . Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transportes diversos . o certame será realizado no 
dia 02/07/2013 às 15h00min, na sala de licitações da Prefeitura, situada 
à Praça Ernani Pereira, 291, Centro, Pedras de Maria da Cruz . Mais 
informações através do telefone (38) 3622-4140 ou e-mail: licitape-
dras@hotmail .com no horário de 08h00min à 12h00min e 14:00min 
à 16:00min .

4 cm -18 432440 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cASA GRANdE - resultado de 
Julgamento de Proposta - Processo nº . 18/2013 - Concorrência 01/2013 
- objeto: Contratação de empresa para Construção no Município de 
Casa Grande, de unidade básica de saúde . a Presidente da CPJl 
torna público, que nesta data foi desclassificada a empresa: RIBEIRO 
alVIM ENGENHarIa lTDa ., por apresentar preços excessivos . E 
de acordo com o item 8 .1 .4 do edital concede o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova proposta tendo em vista não restarem 
outras propostas classificadas. Casa Grande, 17/06/2013. Samara da 
Costa resende - Presidente da CPJl .

3 cm -18 432474 - 1

a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, torna público que fará realizar às 13:00 horas do 
dia 03/07/2013, Pregão Presencial nº . 024/2013, Processo nº . 074/2013 . 
Tipo: Menor valor por item . objeto: Contratação de empresa/especiali-
zada, para prestação dos serviços de auxilio funeral, para atendimento a 
população carente do município de Josenópolis . Maiores informações, 
pelo telefone (33) 3736-9001 ou pelo e-mail: licitajosenopolis@yahoo .
com. Nivilson Rodrigo Silva - Pregoeiro Oficial.

aPREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, torna público que fará realizar às 14:00 horas do 
dia 03/07/2013, Pregão Presencial nº . 025/2013, Processo nº . 075/2013 . 
Tipo: Menor valor por item . objeto: Contratação de empresa/especia-
lizada, para prestação dos exames de ultra-sonografia para o municí-
pio de Josenópolis . Maiores informações, pelo telefone (33) 3736-9001 
ou pelo e-mail: licitajosenopolis@yahoo .com . Nivilson rodrigo silva 
- Pregoeiro Oficial.

4 cm -18 432452 - 1
oMunicípio de Senador Modestino Gonçalves/MG torna público 
a abertura dos Processos - Pal 063/2013 - Il 003/2013 . obj .: Cre-
denciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restau-
rante localizados no Município de Diamantina/MG, para fornecimento 
de hospedagem, lanches e alimentação . Início do credenciamento: 
19/06/2013 às 8:00hs . Pal 064/13 - PP 026/2013 . obj .: registro de 
Preços para aquisição de Materiais de limpeza e Gêneros alimentícios 
para atender as secretarias Municipais . abertura 03/07/2013 às 09:00hs 
- Pal 065/13 - PP 027/2013 . obj .: registro de Preços para aquisi-
ção de Materiais de Expediente, Didático e Escolar e outros para aten-
der as secretarias Municipais . abertura 02/07/2013 às 09:00hs . Pal 
066/13 - PP 028/2013 . obj .: registro de Preços para Fornecimento de 
lanches e outros para atender as demandas das secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal de senador Modestino Gonçalves/MG . aber-
tura 28/06/2013 às 08:00h - Pal 067/13 - PP 029/2013 . obj .: registro 
de Preços para aquisição de Medicamentos de a a Z éticos, similares 
e genéricos pelo maior desconto sobre a tabela da abC Farma para 
atender a secretaria de saúde . abertura 02/07/2013 às 13:00hs . - Pal 
068/2013 - Il 004/2013 . obj .: Credenciamento de empresas ou pes-
soas físicas para prestação de serviços de borracharia para atender as 
demandas das secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de sena-
dor Modestino Gonçalves/MG . Início do credenciamento: 19/06/2013 
às 8:00hs - Pal 069/13 - Il 005/2013 . obj .: Credenciamento de Ins-
trutores para as Oficinas do Centro de Referência de Assistência Social 
no Município de senador Modestino Gonçalves/MG . Início do cre-
denciamento: 19/06/2013 às 8:00hs . Pal 070/13 - PP 030/2013 . obj .: 
aquisição de medicamentos, atendendo ao Fundo Municipal de saúde 
e Proteção social básica deste Município, entrega IMEDIaTa e Par-
CElaDa para pacientes em tratamento de hemodiálise, bem como 
pacientes para atendimentos emergenciais DE DETErMINaçõEs 
Do PoDEr JuDICIÁrIo, MINIsTérIo PÚblICo E CoNsElHos 
TuTElarEs - açõEs JuDICIaIs . abertura 04/07/2013 às 09:00hs 
o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sala da CPl da Prefei-
tura Municipal de senador Modestino Gonçalves/MG das 7:00 às 11:00 
e 12:00 às 16:00. Breno Henrique Costa Neves - Pregoeiro Oficial.

8 cm -18 432494 - 1
A PREFEITURA DE SALINAS/MG, através da FuNDaçÃo 
DE CulTura, CNPJ: 11 .399 .456/0001-92 torna pública a Inexi-
gibilidade de licitação nº . 002/2013, para contratação de show da 
dupla sertaneja de expressão nacional “Victor & Léo”, que aconte-
cerá no evento xII Festival Mundial da Cachaça, no dia 14/07/2013, 
a ser pago em favor da empresa: Marcos César scarpelli xavier-ME, 
CNPJ: 10 .917 .004/0001-92, valor r$ 225 .000,00 . Dot . orçamentária: 
13 .392 .0131 .2326 .0361-33903900 D-836 . salinas/MG, 12 de junho de 
2013 . Fabiana dos santos araújo - Presidente da CPl .

2 cm -18 432481 - 1
oMUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG torna público nos termos do 
art . 26, da lei 8 .666/93, a raTIFICaçÃo do Processo n .º 051/2013 
- Inexigibilidade n .º 004/2013 - Contratação da baNDa PNElMa-
NIa, para realização de show artístico no dia 16 de junho de 2013, no 
encerramento do campeonato municipal de futebol no Estádio Munici-
pal José Raimundo - EMPRESA: COELHO & MENDONÇA LTDA, 
CNPJ Nº . 11 .755 .969/0001-99 . Tendo valor global deste processo - r$ 
3 .500,00 (três mil e quinhentos reais) .

2 cm -18 432485 - 1
aPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE/MG 
torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
fará realizar licitação na modalidade, Pregão Presencial n° . 029/2013, 
do tipo menor preço item, destinado a aquisição de gêneros alimentí-
cios . realização do certame dia 01/07/2013 às 09h00min . o edital se 
encontra disponível na rua João luiz rodrigues soares, 101 - Centro 
- Chapada do Norte/MG, local em que se realizará o certame . Magno 
João Filho Machado - Pregoeiro .

2 cm -18 432490 - 1
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG - aVIso DE lICITaçÃo 
-PrEGÃo PrEsENCIal 025/2013 . objeto: registro de Preços para 
aquisição de peças e acessórios automotivos originais para reposição 
em veículos e máquinas do Município . Credenciamento: às 12:30h 
do dia 01/07/2013 . o edital está disponível no site www .itapecerica .
mg .gov .br . andréa Vilano - Pregoeira Municipal .

2 cm -18 432488 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventu-
ais e futuras aquisições, transporte e distribuição de calcário conforme 
Convênio nº . 769839/2012 celebrado entre a uNIÃo por intermé-
dio do MaPa/PrEFEITura MuNICIPal DE boNFINÓPolIs 
DE MINas . Empresa Contratada: CalCÁrIo NoroEsTE, CNPJ: 
00 .774 .499/0001-94 . Valor total estimado: r$ 102 .099,75 (cento 
e dois mil noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) . Início: 
03 .06 .2013 . Vigência: 03 .06 .2014 . Donizete antonio dos santos - Pre-
feito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventuais 
e futuras aquisições de ferramentas e equipamentos profissionais para 
atender a administração Municipal . Empresa Contratada: loJa Do 
ProDuTor TaINÁ lTDa, CNPJ: 09 .201 .491/0001-03 . Valor total 
estimado: r$ 177 .099,08 (cento e setenta e sete mil noventa e nove 
reais e oito centavos) . Início: 03 .06 .2013 . Vigência: 03 .06 .2014 . Doni-
zete antonio dos santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventu-
ais e futuras aquisições de gêneros alimentícios . Empresa contratada: 
CarlITo luIZ Dos saNTos, CNPJ: 23 .213 .184/0001-73 . Valor 
total estimado: r$ 83 .186,00 (oitenta e três mil e cento e oitenta e seis 
reais) . Início: 14 .05 .2013 . Vigência: 14 .05 .2014 . Donizete antonio dos 
santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventuais e 
futuras aquisições de gêneros alimentícios . Empresa contratada: DEu-
ZaIr José alVEs DaMaCENa-ME, CNPJ: 00 .403 .132/0001-64 . 
Valor total estimado: r$ 110 .353,40 (cento e dez mil trezentos e cin-
qüenta e três reais e quarenta centavos) . Início: 14 .05 .2013 . Vigência: 
14 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventu-
ais e futuras aquisições de gêneros alimentícios . Empresa contratada: 
CoMErCIal FErrEIrÃo lTDa, CNPJ: 24 .040 .339/0001-80 . 
Valor total estimado: r$ 71 .199,62 (setenta e um mil cento e noventa 
e nove reais e sessenta e dois centavos) . Início: 14 .05 .2013 . Vigência: 
14 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventu-
ais e futuras aquisições de gêneros alimentícios . Empresa contra-
tada: JoaNa Da CruZ olIVEIra, CNPJ: 10 .174 .841/0001-79 . 
Valor total estimado: r$ 68 .493,20 (sessenta e oito mil quatrocentos 
e noventa e três reais e vinte centavos) . Início: 14 .05 .2013 . Vigência: 
14 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: registro de preços para eventuais e 
futuras aquisições de gêneros alimentícios . Empresa contratada: José 
GraCIaNo DE souZa, CNPJ: 01 .905 .596/0001-31 . Valor total esti-
mado: r$ 111 .422,50 (cento e onze mil quatrocentos e vinte e dois reais 
e cinqüenta centavos) . Início: 14 .05 .2013 . Vigência: 14 .05 .2014 . Doni-
zete antonio dos santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: Contratação de serviços técnicos 
especializados de contabilidade pública e gestão fiscal, para orienta-
ção e suporte técnico nas áreas de contabilidade pública, recursos 
humanos, compras e finanças aos diversos setores do Poder Executivo 

Municipal . Empresa Contratada: PoNTual CoNsulTorIa E 
assEssorIa s/C lTDa, CNPJ: 07 .015 .655/0001-82 . Valor total esti-
mado: r$ 94 .200,00 (noventa e quatro mil e duzentos reais) . Início: 
23 .05 .2013 . Vigência: 23 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Pre-
feito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: aquisição de utensílios e mate-
riais domésticos . Empresa contratada: CarlITo luIZ Dos saN-
Tos, CNPJ: 23 .213 .184/0001-73 . Valor total estimado: r$ 2 .786,70 
(dois mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) . Início: 
20 .05 .2013 . Vigência: 20 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Pre-
feito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: aquisição de utensílios e mate-
riais domésticos . Empresa contratada: CoMErCIal FErrEIrÃo 
lTDa, CNPJ: 24 .040 .339/0001-80 . Valor total estimado: r$ 4 .327,80 
(quatro mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) . Início: 
20 .05 .2013 . Vigência: 20 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Pre-
feito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: aquisição de utensílios e mate-
riais domésticos . Empresa contratada: JoaNa Da CruZ olIVEIra, 
CNPJ: 10 .174 .841/0001-79 . Valor total estimado: r$ 3 .675,35 (três 
mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) . Início: 
20 .05 .2013 . Vigência: 20 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Pre-
feito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: aquisição de utensílios e materiais 
domésticos . Empresa contratada: José GraCIaNo DE souZa, 
CNPJ: 01 .905 .596/0001-31 . Valor total estimado: r$ 3 .960,20 (três mil 
novecentos e sessenta reais e vinte centavos) . Início: 20 .05 .2013 . Vigên-
cia: 20 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Prefeito Municipal .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG - Extrato de Contrato . objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo 
passeio, 0 km, ano/modelo 2013, 1 .4, 02 (duas) portas, para atender 
a administração Municipal . Empresa Contratada: PrIMaVIa VEÍ-
Culos lTDa, CNPJ: 71 .145 .668/0001-75 . Valor total estimado: r$ 
36 .400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais) . Início: 24 .05 .2013 . 
Vigência: 24 .05 .2014 . Donizete antonio dos santos - Prefeito 
Municipal .

24 cm -18 432497 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS/MG 
- aviso de licitação . Processo nº . 0143/2013 . Pregão nº . 077/2013 . 
objeto: Contratação de empresa especializada em análises clínicas 
para realização de exames clínicos laboratoriais neste município com 
entrega dos envelopes até as 08:00 horas do dia 03/07/2013 . Maiores 
informações pelo telefone (038) 3824-1356 ou através do e-mail lici-
tacao@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Prefeitura Municipal 
de rio Pardo de Minas 18/06/2013 - Jovelino Pinheiro Costa - Pre-
feito Municipal .

2 cm -18 432686 - 1

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG- TErMo DE aNulaçÃo - 
PrEGÃo 023/2013 . objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de inspeção patrimonial, conservação e limpeza em prédios e 
logradouros públicos do Município de Itapecerica . a secretária Muni-
cipal de Planejamento, Gestão e Finanças, no uso de suas atribuições 
e com fundamento no art . 49 da lei 8 .666/93 aNula, em razão de 
vícios insanáveis, todo o processo licitatório em epígrafe . Itapecerica, 
18 de junho de 2013 . Myrna rios Gussen -secretária Municipal .

2 cm -18 432711 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG 
- Extrato de Contrato - Processo licitatório nº . 046/2013 - Pregão 
Presencial nº . 031/2013 . Contratante: Prefeitura Municipal de brasí-
lia de Minas/MG . Contratadas: 1) barrfab Ind . Com . Imp . e Exp . de 
Equip . Hosp . ltda ., valor total: r$ 120 .000,00; 2) D’santana Com . 
de art . Médicos ltda ., valor total: r$ 51 .820,00; 3) Indrel - Ind . de 
ref . londrinense ltda ., valor total: r$ 26 .890,00; 4) Microdent ap . 
Médicos e odont . ltda-EPP, valor total: r$ 22 .900,00; 5) Procimed 
Hosp. e Científica Ltda-EPP, valor total: R$ 15.000,00. Objeto: Aqui-
sição de equipamentos/material permanente conforme proposta n° . 
18017 .442000/1120-01/Ministério da saúde . Jair oliva Júnior - Pre-
feito Municipal .

3 cm -18 432734 - 1

Contrato nº . 012/2013 - l . 8 .666/93 - art . 61, Pg . Único . Contratante: 
CM de Januária/MG  . Contratada: EsCal - Emp . serv . Contab . e 
asses . ltda . obj . asses . e Cons . Cont . e Juríd . V . Mensal: r$ 4 .300,00 . 
Vg: até 31 .05 .2014 . ass .: ademir b . de oliveira - Pres .

1 cm -18 432775 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG Torna público a realização de Processo nº . 064/2013 - Pregão nº . 
050/2013 . objeto: Contratação de empresa especializada em assistência 
técnica com manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de mão-
de-obra, em máquinas copiadoras da administração Municipal . sessão 
de recebimento de propostas e Julgamento: 02/07/2013 às 14:00 horas . 
Informações Prefeitura ou pelo telefone: (38) 3675-1121. Bonfinópolis 
de Minas/MG, 17/06/2013 . alberto Ferreira da silva - Pregoeiro .

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG Torna público a realização de Processo licitatório nº . 065/2013 - 
Pregão nº . 051/2013 . objeto: registro de Preços para eventuais e futu-
ras Contratações de Caçamba basculante, conforme edital . sessão de 
recebimento de propostas e Julgamento: 01/07/2013 às 14:00 horas . 
Informações Prefeitura ou pelo telefone: (38) 3675-1121. Bonfinópolis 
de Minas/MG, 17 de maio 2013 . alberto Ferreira da silva - Pregoeiro .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/
MG Extrato de Contrato . objeto: Contratação de serviços e implan-
tação de unidade de Distribuição de alimentos, conforme Contrato 
de repasse nº . 759374/2011/CaIxa/MDs . Empresa contratada: 
CoNsTruTora sENHor Do boNFIM lTDa - ME, CNPJ/MF 
18 .009 .552/0001-26, valor global estimado r$ 313 .321,81 (trezentos 
e treze mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) . Ini-
cio: Mediante emissão da ordem de serviço . Vigência: 270 (duzentos e 
setenta) dias . Donizete antônio dos santos - Prefeito Municipal .

6 cm -18 432740 - 1

o MuNIcÍPIo dE FoRTuNA dE MINAStorna público aos inte-
ressados que está realizando Tomada de Preços n° . 06/2013 . obj .: aq . 
de material a ser utilizado na manutenção e no preparo de lanches, 
para o desenvolvimento dos diversos projetos realizados no Cras, 
no Município de Fortuna de Minas . Entrega dos envelopes até às 13 
horas e 30 minutos do dia 08 de Julho de 2013 . Tomada de Preços 
nº . 07/2013 . obj .: aquisição de material a ser utilizado no desenvol-
vimento do projeto “Cantina Comunitária”, no Município de Fortuna 
de Minas . Entrega dos envelopes até às 14 horas e 30 minutos do dia 
08 de julho de 2013 e Tomada de Preços n° . 08/2013 . obj .: aquisição 
de material a ser utilizado no preparo de lanches para o desenvolvi-
mento do projeto “Projovem adolescente”, no Município de Fortuna de 
Minas . Entrega dos envelopes até às 15 horas e 30 minutos do dia 08 de 
julho de 2013 na Prefeitura . o edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na av . renato azeredo, 210, Centro, para consulta e 
aq . sem custo por e-mail procuradoria@fortunademinas .mg .gov .br ou 
fotocópia . luiz Carlos de Melo Guimarães - Presidente da Comissão de 
licitação . Informações (31) 3716-7111 .

4 cm -18 432698 - 1


