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aVIso DE lICITaçÃo

a PrEFEITura MuNICIPal DE saNTo aNTôNIo Do rETIro/
MG - TorNa PÚblICo o Procedimento licitatório nº 055/2013, 
modalidade Pregão Presencial nº 028/2013 - registro de Preços, aber-
tura no dia 13/06/2013 às 09:00hs, cujo objeto é a aquisição combustí-
veis para manutenção da frota de veículos deste município . santo antô-
nio do retiro 28 de maio de 2013 . Julio lopes Pereira - Pregoeiro .

aVIso DE lICITaçÃo
a PrEFEITura MuNICIPal DE saNTo aNTôNIo Do rETIro/
MG – rua Jacob Fernandes, 83 – Centro, torna público o Procedimento 
Licitatório nº 056/2013, modalidade Pregão Presencial nº 029/2013, 
abertura no dia 19/06/2013 às 08:00hs, cujo objeto é a contratação de 
caminhões, cópia do Edital poderá ser adquirida junto ao setor de lici-
tação, no referido endereço, no horário de 08h00m às 12h00m, nos dias 
úteis. Santo Antônio do Retiro/MG. Santo Antônio do Retiro/MG, 29 
de maio de 2013 . Julio lopes Pereira - Pregoeiro .

4 cm -29 425769 - 1
aviso de Credenciamento - a Prefeitura Municipal de santa Cruz de 
salinas/MG torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
está instaurando processo de Credenciamento a partir de 30/05/2013, 
com a finalidade de contratação de clínicas médicas especializadas em 
cardiologia (pessoa jurídica), segundo as condições estabelecidas no 
Edital, nos seus anexos e na minuta de contrato . Maiores informações, 
bem como Edital completo, junto a Prefeitura Municipal localizada na 
Avenida Totó Costa, 288 – Centro ou pelo telefone (33) 3753-9000, 
santa Cruz de salinas/MG, 28 de maio de 2013 . Presidente da CPl .

2 cm -29 425815 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cATAGuASES/
MG .PRORROGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2013 - 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 045/2013 . o Município de Cataguases, 
por meio de seu Prefeito Municipal o sr . José César samor comunica a 
todos os interessados que fica PRORROGADA para o dia 20 de junho 
de 2.013 às 09:00hs no Salão Nobre Humberto Hardman Henriques, 
situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases (MG), a aber-
tura do Processo Licitatório nº 059/13 na modalidade Pregão Presen-
cial nº 045/2013, Tipo Menor Preço por Item, com objeto de aquisi-
ção de equipamentos para Frigorífico Municipal. Valor estimado: R$ 
233.287,65. Os interessados poderão adquirir o edital através do site: 
www.cataguases.mg.gov.br e qualquer dúvida entrar em contato pelo 
tel: (32) 3422-1066, ramal 214, 219 e 251 ou através do e-mail: licita-
cao@cataguases.mg.gov.br . Cataguases, 28 de maio de 2.013.
lICITaçÃo FrusTraDa - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 
037/2013 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 030/2013 . a Pregoeira Mar-
cela de sousa oliveira, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, conforme consta em ata, que esteve presente no certame a empresa 
Clínica Diagnóstica por Imagem e Medicina do Trabalho ltda-ME, por 
não haver negociação declara FrusTraDa . Cataguases, 23 de maio 
de 2013 .

5 cm -29 425422 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAbIRITo-MG .Município 
de Itabirito/MG – a pregoeira torna público o resultado do processo 
abaixo discriminado: - Pregão Presencial 088/2013 - PL 172/2013. 
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Medicamentos 
Especializados para atender a demanda do Pronto atendimento Poli-
clínica Francisco rodrigues de Carvalho, Centro de atendimento 
Psicossocial (CAPS) Adulto e Infantil e Centro Hiperdia, atendendo 
à Secretaria Municipal de Saúde. Vencedora: Cofarminas Comércio 
de Produtos Farmacêuticos Ltda. CNPJ: 02.537.890/0001-09. Itens: 
03, 12, 33, 47, 49, 50, 57, 58, 76, 95, 118. Valor Total: R$ 53.558,00. 
Vencedora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. CNPJ: 
44.734.671/0001-51. Itens: 14, 15, 19, 21, 23, 27, 32, 37, 42, 52, 65, 
66, 69, 70, 72, 77, 80, 81, 82, 85, 91, 92, 101, 110, 114, 116, 117, 119, 
127. Valor Total: R$ 122.101,64. Vencedora: Farmaconn Ltda. CNPJ: 
04.159.816/0001-13. Itens: 10, 36, 43, 75, 93, 104, 105, 106, 108, 111, 
113, 115. Valor Total: R$ 39.450,00. Vencedora: Help Farma Produ-
tos Farmacêuticos Ltda. CNPJ: 02.460.736/0001-78. Itens: 07, 08, 26, 
54, 79, 89, 98, 107, 123, 124, 125, 129. Valor Total: R$ 82.066,60. 
Vencedora: JC Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda. CNPJ: 
11.101.919/0001-98. Itens: 09, 16, 17, 63, 86, 87, 94, 122. Valor 
Total: R$ 122.257,00. Vencedora: Med Center Comercial Ltda. CNPJ: 
00.874.929/0001-40. Itens: 04, 05, 06, 11, 13, 20, 30, 31, 34, 38, 40, 41, 
48, 55, 56, 59, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 84, 88, 90, 96, 120, 126. Valor 
Total: R$ 35.123,50. Vencedora: Prolifarma Farmacêutica Ltda. CNPJ: 
01.267.825/0001-30. Itens: 18, 22, 28, 35, 45, 46, 53, 60, 78, 83, 99, 
103, 109, 128. Valor Total: R$ 13.404,00. Vencedora: RCA Comércio e 
representação de Medicamentos, Produtos Hospitalares e Perfumaria 
Ltda. CNPJ: 11.655.531/0001-39. Itens: 02, 51, 100. Valor Total: R$ 
2.795,00. A pregoeira declarou os itens 29, 44 e 121 desertos e os itens 
01, 24, 25, 39, 61, 97, 102 e 112 frustrados, o chefe do gabinete, conso-
ante o decreto nº 9.882/13 ratificou a decisão da pregoeira.

7 cm -29 425877 - 1
A Prefeitura de Maravilhas/MG torna público que fará realizar Pro-
cesso licit . 051/13 - Pregão nº 028/13, p/ registro de preços para 
prestação de serviços de transporte escolar. Dt. abertura: 14/06/13 às 
09:00 h. Informações pelo email: licitacao@maravilhas.mg.gov.br. 
Pregoeira .

1 cm -29 425831 - 1
Câmara Municipal de Jaíba/MG torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar licitação, Pregão Presencial nº 002/2013 . 
Contratação de jornal para publicação de matérias institucionais . aber-
tura no dia 14/06/2013 às 08:00h. Solicitação do edital: camarajaiba@
hotmail.com. Jaíba/MG, 29 de maio de 2013. Acássio Júnior de Sousa 
- Pregoeiro .

2 cm -29 425773 - 1
o Município de berilo/MG torna Público o Resultado final Homo-
logado do Processo Seletivo Simplificado de agente social, agente de 
edemias, nutricionista e agente de saúde, conforme Edital nº 01/2013 . 
Higor Maciel Coelho - Prefeito Municipal de berilo .

1 cm -29 425822 - 1
Câmara Municipal de Matias Cardoso/MG torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação, Pregão Presencial 
nº 001/2013 . aquisição de combustíveis . abertura no dia 13/06/2013 
às 08:00 horas. Solicitação do edital camaramatias@bol.com.br. 
Matias Cardoso/MG, 29 de maio de 2013. Acássio Júnior de Sousa 
- Pregoeiro .

2 cm -29 425783 - 1
o Presidente da Comissão Permanente de licitação da Câmara Muni-
cipal de Três Corações-MG, sita à av . Quinto Centenário do brasil , 
1010- santa Tereza, no uso de suas atribuições legais torna público o 
seguinte processo licitatório 011/2013: Tomada de Preço 001/2013, do 
tipo MENor PrEço global, para contratação de empresa especiali-
zada em terceirização de mão de obra, para prestação de serviço de lim-
peza e vigia da Câmara Municipal de Três Corações, em conformidade 
com a Lei Federal 8.666/93. A Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara Municipal de Três Corações, receberá até o dia 19 de junho de 
2013 às 14:00hs os envelopes nº 01-Documentação e nº 02- Proposta 
de Preço, fechados e rubricados . Dos interessados devidamente cadas-
trados. A sessão de abertura dos envelopes está prevista para o dia 19 
de junho de 2013 às 14:15hs. O edital completo e seus anexos estarão 
à disposição dos interessados na Comissão Permanente de licitação 
da Câmara Municipal de Três Corações, sita av . Quinto Centenário 
do brasil , 1010- santa Tereza, podendo ser retirado mediante reque-
rimento onde contenha o nome da empresa, telefone, podendo ainda 
ser visualizado no “site” da Câmara Municipal www.camaratc.mg.gov.
br- Três Corações - MG- 30 de maio de 2013 . Fabiano barbosa- Pre-
sidente da CPl .

5 cm -29 425683 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPo bElo/MG- aVIso DE 
rEVoGaçÃo DE lICITaçÃo – CoNCorrÊNCIa PÚblICa N .º 
03/2013 . o Município de Campo belo, através da Comissão Perma-
nente de licitação, no uso de sua atribuições, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que, à vista dos fatos supervenientes mencio-
nados nos autos do procedimento licitatório, em virtude da necessidade 
da verificação da Legislação vigente, sua adequação e eventual edi-
ção de norma jurídica que comporte a situação em tela, fica, de ofí-
cio, rEVoGaDa a licitação em epígrafe, com fundamento no disposto 
no artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é a alienação de imóvel pertencente ao patrimônio público municipal 
localizado no Distrito Industrial no município de Campo belo . Campo 
belo, 28 de Maio de 2013 .

3 cm -29 425678 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coRoNEl MuRTA/
MG .DECRETO N.º 822, de 29/05/2013 - DISPÕE SOBRE A HOMO-
loGaçÃo DE CoNCurso PÚblICo MuNICIPal - o Prefeito 
Municipal de Coronel Murta/MG, sr . Francisco Eletâncio Freire Murta, 
no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, com base na lei 
19/90 (Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Municipais) e, prin-
cipalmente na Lei Orgânica do Município, DECRETA: Artigo 1º - À 

vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público ins-
tituída pela Portaria nº 1.148/2012, 16 de abril de 2012, fica homolo-
gado o Concurso Público e seu resultado, para provimento de cargos 
vagos do Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura do Município de 
Coronel Murta/MG, conforme relações por cargo, constantes do anexo 
I que integra este Decreto. § único – O Prazo de validade do concurso 
será de 2 (dois) anos prorrogável uma vez por igual período. Artigo 2º 
- a secretaria de administração deverá tomar as providências necessá-
rias para, quando necessário, convocar e expedir atos de nomeação em 
conformidade com o Gabinete do Prefeito, obedecendo rigorosamente 
à ordem de classificação dos candidatos. Artigo 3º - Os candidatos, 
quando convocados para a posse, que não apresentarem a documenta-
ção exigida pelo Edital n .º 001/2012, de 28 de julho de 2012, serão con-
siderados desclassificados. Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na 
data da sua publicação. Coronel Murta, 29 de maio de 2013. Francisco 
Eletâncio Freire Murta - Prefeito Municipal

5 cm -29 425625 - 1
MuNICÍPIo DE CaTas alTas Da NoruEGa-MG .Proc . licita-
tório 036/2013- Dispensa 006/2013: O Prefeito Municipal de Catas 
altas da Noruega no uso das atribuições legais, de conformidade com 
a Lei 8666/93, inciso x, RATIFICA a DISPENSA de Licitação para-
loCaçÃo DE IMÓVEl Para o TElECENTro CoMuNITÁrIo 
NO ANO DE 2013 Contratado: VALDIR SILVA DE SOUZA CPF: 
052.536.686-59 Valor: R$ 3.192,00 Gerson Lobo Neiva - Prefeito 
Municipal- 28/05/2013 .

MuNICÍPIo DE CaTas alTas Da NoruEGa-MG .Proc . licitató-
rio 037/2013- Dispensa 007/2013: O Prefeito Municipal de Catas Altas 
da Noruega no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei 
8666/93, inciso II, RATIFICA a DISPENSA de Licitação paraCONTRA-
TAÇÃO DE OFICINEIRO (CAPOEIRISTA) Contratado: FABIANO 
ANTÔNIO ALMEIDA AMÂNCIO CPF:093.191.516-36 Valor: R$ 
4.690,00 Gerson Lobo Neiva - Prefeito Municipal- 28/05/2013.

MuNICÍPIo DE CaTas alTas Da NoruEGa-MG .Proc . licitató-
rio 038/2013- Dispensa 008/2013: O Prefeito Municipal de Catas Altas 
da Noruega no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei 
8666/93, inciso II, RATIFICA a DISPENSA de Licitação paraCON-
TRATAÇÃO DE OFICINEIRO (ARTESANATO EM PET) Contra-
tada: ISABEL ZACARIAS DE SOUZA CPF:012.319.866-62 Valor: 
R$ 3.850,00 Gerson Lobo Neiva - Prefeito Municipal- 28/05/2013.

MuNICÍPIo DE CaTas alTas Da NoruEGa-MG .Proc . licitató-
rio 039/2013- Dispensa 009/2013: O Prefeito Municipal de Catas Altas 
da Noruega no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei 
8666/93, inciso II, RATIFICA a DISPENSA de Licitação paraCON-
TRATAÇÃO DE OFICINEIRO (VIOLONISTA) Contratado: ROB-
SON DÁRIO GONZAGA CPF:284.308.398-28 Valor: R$ 5.488,00 
Gerson lobo Neiva - Prefeito Municipal- 28/05/2013 .

MuNICÍPIo DE CaTas alTas Da NoruEGa-MG .o Prefeito 
Municipal de Catas altas da Noruega, torna público o extrato do Termo 
de Cooperação Técnica Firmado com a Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais:Partes: Município de Catas Altas da Noruega – MG, 
CNPJ: 19.718.378/0001-53.Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais através da Dra. Andréa Abritta Garzon Tonet.OBJETO: Ces-
são de um Servidor Público Municipal com carga horária de 40 (qua-
renta) horas semanais, visando melhorar o funcionamento do Escritório 
da Defensoria Pública da Comarca de Conselheiro lafaiete com ônus 
para o Município de Catas altas da Noruega-MG vigência até o dia 
31/12/2013 .

10 cm -29 425423 - 1
o município de Cristiano otoni – MG, torna público que se fará realizar 
no dia 18/06/2013, às 08:50 horas, licitação autorizada pelo processo nº 
38/2013, Tomada de Preço nº 04/2013, para aquisição de material de 
construção em geral para os diversos Departamentos da administração 
Municipal . Harlon sordi de oliveira – Presidente da Comissão de lici-
tação, Cristiano Otoni, 29/05/2013.

2 cm -29 425415 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE loNTRA-MG, torna publico 
o aviso de licitação, objetivando a execução de recuperação de estra-
das vicinais. Processo Licitatório nº: 050/2013 – Tomada de Preço 
012/2013. Abertura dia 19.06.2013 às 09:00 horas. Interessados man-
ter contato email prefeitura@lontra.mg.gov.br ou diretamente na sede 
do Município – Rua Olimpio Campos 39 – Centro – Lontra.EVANDO 
GoNçalVEs Da sIlVa-PrEFEITo MuNICIPal .

2 cm -29 425440 - 1
Prefeitura Municipal de Abadia dos dourados-MG . aviso de licita-
ção . Pregão Presencial n .º 007/2013 .a Prefeitura Municipal de abadia 
dos Dourados, realizara no dia 12/06/2013 às 14:00 horas, o processo 
licitatorio n.º 247/2013 , tipo menor preço unitario. Objeto: Serviços de 
Lavação Higienização de veículos, Conforme anexo I.. Informações: 
setor licitações,situ a rua Dr . Calil Porto,380,centro – Fone 34 3847 
1232 .abadia dos Dourados-MG, 28 de maio de 2 .013 . Isvaldino de 
assunção Prefeito Municipal .

2 cm -29 425577 - 1
Prefeitura Municipal de Abadia dos dourados-MG .aviso de licita-
ção .Pregão Presencial n .º 008/2013 .a Prefeitura Municipal de abadia 
dos Dourados, realizara no dia 14/06/2013 às 14:00 horas, o processo 
licitatorio n.º 250/2013 , tipo menor preço item. Objeto: Locação de 
Equipamento de Reprografia , conforme anexo I.. Informações: Setor 
licitações,situ a rua Dr . Calil Porto,380,centro – Fone 34 3847 1232 .
Abadia dos Dourados-MG, 29 de maio de 2.013. Fernando Pereira Bor-
ges Pregoeiro

2 cm -29 425792 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PERIQuITo/MG- Torna público, 
aviso de licitação, por intermédio de seu pregoeiro, Pregão Presencial 
nº . 0018/2013 - rEGIsTro DE PrEços, com abertura para o dia 
13/06/2013 às 08h, Visando: a contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de funeral, com fornecimento de urnas funerárias 
e serviços de translado para atender a população carente assistida pela 
gerencia mun . de assistência social, conforme anexo I constante neste 
edital PP 018/2013 . o edital encontra-se à disposição na sede da P . M . 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, Periquito/MG, 29/05/2013.

2 cm -29 425438 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE INHAPIM/MG

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0029.1/2013– 
Licitação Pregão Presencial por RP Nº 0015/2013 – Processo Adm.: 
0029/2013 – Celebrado entre o Município e a empresa Medfen 
Materiais E Equipamentos ltda-ME, Inscrita no CNPJ com nº 
12.931.676/0001-88, para contratação de empresa para fornecimento 
de diversos materiais e equipamentos odontológicos para atender 
as necessidades do Município, venceu o lote 01 no valor total de R$ 
8.535,70 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos); 
lote 02 no valor total de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais); 
lote 03 no valor total de R$ 68.708,90 (sessenta e oito mil setecentos 
e oito reais e noventa centavos), Inhapim/MG, 30/04/2013. Hamilton 
Chagas Filho - Prefeito Municipal .
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0029.2/2013– Lici-
tação Pregão Presencial por rP Nº 0015/2013 – Processo administra-
tivo: 0029/2013 – Celebrado entre o Município e a empresa Betania-
med Comercial Ltda., inscrita no CNPJ com nº 09.560.267/0001-08, 
para contratação de empresa para fornecimento de diversos materiais 
e equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Muni-
cípio, venceu o lote 05 no valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito 
mil reais), Inhapim/MG, 30/04/2013. Hamilton Chagas Filho – Prefeito 
Municipal .
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0029.3/2013– Licita-
ção Pregão Presencial por RP Nº 0015/2013 – Processo Administrativo: 
0029/2013 – Celebrado entre o Município e a empresa Duarte Dental 
Ltda-ME, inscrita no CNPJ com nº 65.122.590/0001-70, para contrata-
ção de empresa para fornecimento de diversos materiais e equipamen-
tos odontológicos para atender as necessidades do Município, venceu o 
lote 04 no valor total de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), Inhapim/
MG, 30/042013 . Hamilton Chagas Filho - Prefeito Municipal .
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .1/2013– licitação Pregão Pre-
sencial Nº 0018/2013 – Processo Adm.: 0048/2013 – Celebrado entre 
o Município e a pessoa física luiz Filipe Gomes da Mata, CPF nº 
042.136.596-07, para prestação de serviços de assessoria em saúde no 
valor total de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), Inha-
pim/MG, 09/052013. Hamilton Chagas Filho - Prefeito Mun.
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .2/2013– licitação Pregão Pre-
sencial Nº 0018/2013 – Processo Adm.: 0048/2013 – Celebrado 
entre o Município e a pessoa física Micheli Clemente Tostes, CPF nº 
064.142.926.64, para prestação de serviços na gestão de convênios e 
projetos no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), Inha-
pim/MG, 09/05/2013. Hamilton Chagas Filho - Prefeito Mun.
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .3/2013– licitação Pregão Presen-
cial Nº 0018/2013 – Processo Adm.: 0048/2013 – Celebrado entre o 
Município e a pessoa física Maria Zélia Portugal Gonçalves dos san-
tos, CPF nº 062.887.776-50, para prestação de serviços de fiscali-

zação de obra civil no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais),Inhapim/MG,09/05/2013.Hamilton Chagas Filho- Pref.Mun.
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .4/2013– licitação Pregão Presen-
cial Nº 0018/2013 – Processo Adm.: 0048/2013 – Celebrado entre o 
Município e a pessoa física Thomaz Cimini Chagas Portugal, CPF nº 
443.329.806-97, para prestação de serviços de cartografia, levantamento 
planimétrico e planialtimétrico e serviços de topografia, no valor total 
de R$ 46.640,00 (quarenta e seis mil seiscentos e quarenta),Inhapim/
MG,09/05/2013.Hamilton C. Filho – Prefeito Mun.
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .5/2013– licitação Pregão Pre-
sencial Nº 0018/2013 – Processo Adm.: 0048/2013 – Celebrado 
entre o Município e a pessoa física João batista da silva, CPF Nº 
385.970.476-15, para prestação de serviços de instrutor de capoeira, no 
valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), Inhapim/MG, 09/05/2013. 
Hamilton Chagas Filho - Prefeito Municipal .
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .6/2013– licitação Pregão Presen-
cial Nº 0018/2013 – Processo Administrativo: 0048/2013 – Celebrado 
entre o Município e a pessoa física Kleverton luis de souza silva, CPF 
nº 091.716.426-17, para prestação de serviços de instrutor de infor-
mática no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), Inhapim/MG, 
09/05/2013. Hamilton Chagas Filho – Pref. Mun.
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 48 .7/2013– licitação Pregão Pre-
sencial Nº 0018/2013 – Processo Administrativo: 0048/2013 – Cele-
brado entre o Município e a empresa Epromam – Empresa Pro Meio 
Ambiente Ltda., CNPJ nº 09.538.949/0001-14, para prestação de servi-
ços na sondagem geotécnica no valor total de R$ 33.750,00 (trinta e três 
mil setecentos e cinqüenta reais), Inhapim/MG, 09/05/2013. Hamilton 
Chagas Filho - Prefeito Municipal .
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0049.1/2013– 
Licitação Pregão Presencial por RP Nº 0019/2013 – Processo Adm.: 
0049/2013 – Celebrado entre o Município e a empresa João Mendes 
Soares-Me, inscrita no CNPJ com nº 71.331.094/0001-20, para con-
tratação de empresa para fornecimento de diversos materiais de ensino 
para atender as necessidades do Município, no valor de R$ 176.000,00 
(cento e setenta e seis mil reais), Inhapim/MG, 13/05/2013. Hamilton 
Chagas Filho - Prefeito Municipal .
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0049.2/2013– 
Licitação Pregão Presencial por RP Nº 0019/2013 – Processo Adm.: 
0049/2013 – Celebrado entre o Município e a empresa Angela Mayara 
ribeiro serra-ME, inscrita no CNPJ com nº 08 .538 .642/0001-50, 
para contratação de empresa para fornecimento de diversos materiais 
de ensino para atender as necessidades do Município, no valor de R$ 
171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos reais), Inhapim/MG, 
13/05/2013 . Hamilton Chagas Filho - Prefeito Mun .
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0049.3/2013– Lici-
tação Pregão Presencial por RP Nº 0019/2013 – Processo Administra-
tivo: 0049/2013 – Celebrado entre o Município e a empresa Valmir 
Faria Da silva-ME, inscrita no CNPJ com nº 21 .558 .283/0001-61, 
para contratação de empresa para fornecimento de diversos mate-
riais de ensino para atender as necessidades do município, no valor de 
R$ 132.100,00 (cento e trinta e dois mil e cem reais), Inhapim/MG, 
13/05/2013 . Hamilton Chagas Filho - Prefeito M .
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 45 .1/2013 – Inexigibilidade Nº 
004/2013 – Processo Licitatório: 0045/2013 – Celebrado entre o 
Município e a empresa rezende silva laboratorios ltda, CNPJ nº 
13.559.187/0001-00, para prestação de serviços em diversos procedi-
mentos em exames de laboratórios a serem executados pelos preços da 
tabela do sus – sistema Único de saúde, conforme PPI dos municípios 
de Inhapim/MG, Entre Folhas/MG e Vargem alegre/MG . em atendi-
mento aos usuários da saúde. O valor estimado é: item 1, Inhapim/MG 
é de R$ 55.200,00 (cinqüenta e cinco mil e duzentos reais); item 5, São 
Sebastião do Anta no valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e qua-
trocentos reais); item 12, São Domingos das Dores é de R$ 45.600,00 
(quarenta e cinco mil e seiscentos reais), Inhapim/MG, 13/05/2013. 
Hamilton Chagas Filho - Prefeito Mun .
EXTraTo Do CoNTraTo Nº 45 .2/2013 – Inexigibilidade Nº 
004/2013 – Processo Licitatório: 0045/2013 – Celebrado Entre O 
Município E a Empresa Max William ribeiro barcelos E Cia ltda Me, 
Cnpj Nº 66.379.470/0001-16, para prestação de serviços em diversos 
procedimentos em exames de laboratórios a serem executados pelos 
preços da tabela do sus – sistema Único de saúde, conforme PPI dos 
municípios de Inhapim/MG, Dom Cavati/MG, são João do oriente/
MG e são sebastião do anta/MG . Em atendimento aos usuários da 
saúde. O valor estimado é: item 3, Inhapim/MG é de R$ 55.200,00 (cin-
qüenta e cinco mil e duzentos reais); item 6, São Sebastião do Anta no 
valor de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais); item 09, 
São João do Oriente é de R$ 58.800,00 (cinqüenta e oito mil e oitocen-
tos reais); item 10, Vargem Alegre/MG é de R$ 49.200,00 (quarenta e 
nove mil e duzentos reais), , Inhapim/MG, 13/05/2013. Hamilton Cha-
gas Filho - Prefeito Mun .

27 cm -29 425561 - 1
o MuNIcÍPIo dE FARIA lEMoS/MG torna público nos termos 
do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, extrato de contrato nº. 
045/2013, Processo nº. 044/2013 - Dispensa de Licitação nº. 009/2013. 
Contratada: Caixa Econômica Federal. Objeto: Contratação de Insti-
tuição Financeira Oficial, para movimentação de contas e pagamentos 
da folha dos servidores do Município de Faria Lemos/MG - valor R$ 
95.000,00 - Prazo 60 meses, contrato assinado 27/05/2013.

2 cm -29 425846 - 1
o Pres . da CM de Januária/MG, no uso das atribuições, homologa o 
Pl 001/13, Conv . 003/13, cujo obj . asses . e Cons . Cont . e Juríd . Con-
tratada: ESCAL - Emp. Serv. Contab. e Asses. Ltda. V. Mensal: R$ 
4.300,00. Ass: Ademir B. de Oliveira. Pres.

1 cm -29 425458 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PARdo dE MINAS  . aviso 
de Licitação. Processo nº. 0131/2013. Pregão nº. 068/2013. Objeto: 
aquisição de materiais de construção destinados construção da base 
deste município com entrega dos envelopes até às 08:00 horas do dia 
14/06/2013. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 ou 
através do e-mail: licitacao@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede da 
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas - 29/05/2013 - Jovelino 
Pinheiro Costa - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIo PARdo dE MINAS  . aviso 
de Licitação. Processo nº. 0132/2013. Pregão nº. 069/2013. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em eventos esportivos destinada 
a realização dos eventos esportivos tais como Campeonato Municipal 
de Futebol - Veteranos, Campeonato Municipal de Futebol, Campeo-
nato Municipal rural e Torneio de truco com entrega dos envelopes até 
às 08:00 horas do dia 17/06/2013. Maiores informações pelo telefone 
(038) 3824-1356 ou através do e-mail: licitacao@riopardo.mg.gov.
br ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de rio Pardo de Minas - 
30/05/2013 - Jovelino Pinheiro Costa - Prefeito Municipal .

4 cm -29 425463 - 1
oMuNIcÍPIo dE luISlÂNdIA, torna público a realização do Pre-
gão 035/2013 - Empresa organizadora de eventos para realizar festa 
comemorativa - 12/06/2013 - 09h00min - Eutacírio Félix de Oliveira 
- Pregoeiro Oficial.

1 cm -29 425461 - 1
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos . Extrato do Edi-
tal 1/2013 . a CÂMara MuNICIPal DE PoNTo CHIQuE/MG, atra-
vés de seu Presidente, torna público que estarão abertas as inscrições 
para o concurso público para provimento de cargos efetivos do qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal, sob regime estatutário . o Con-
curso Público, sob coordenação da Comissão Técnica de Concursos da 
unimontes - Cotec, realizar-se-á em conformidade com a lei orgânica 
Municipal, Resolução n.º 002/2013, Decreto Federal nº. 3.298/1999, 
Lei nº. 8.112/1990 e normas do Edital. Inscrições: As inscrições serão 
feitas pela internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, a 
saber: Com pagamento da taxa: de 1.º a 30/8/2013. Com pedido de isen-
ção da taxa (nos termos do subitem 2.4 do Edital): 1.º a 15/8/2013. Data 
do resultado do pedido de isenção: até 30/8/2013. Cartão de Inscrição: 
a partir do dia 1º/10/2013, pelo sítio eletrônico www.cotec.unimon-
tes.br. Sistema do Concurso Público/Datas: Provas de Múltipla Esco-
lha (item V do Edital e Anexo II): dia 6/10/2013. Resultado Final: até 
25/10/2013. Resultado Definitivo: até 8/11/2013. Os resultados serão 
divulgados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede da 
Câmara Municipal de Ponto Chique-MG . o Edital, na sua íntegra, será 
publicado na sede da Câmara Municipal e divulgado no referido sítio 
eletrônico . Ponto Chique/MG, 31 de maio de 2013 . Werley dos reis 
silva - Presidente da Câmara Municipal de Ponto Chique .

5 cm -29 425631 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cHAPAdA do NoRTE/MG 
TorNa PÚblICo, para conhecimento de quantos possam se interes-
sar, que fará realizar licitação na modalidade, PrEGÃo PrEsENCIal 
N° . 027/2013, do tipo menor preço item, destinado a aquisição de mate-
riais permanentes (equipamentos hospitalares), destinados a SMS con-
vênio SES/MG. Realização do certame dia 14/06/2013 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 . 
ronaldo lourenço santana - Prefeito Municipal .

2 cm -29 425880 - 1

aviso de licitação . a PrEF . MuNICIPal DE PoNTo CHIQuE/MG 
TORNA PÚBLICO o Processo Licitatório nº. 091/2013 - Pregão Pre-
sencial para registro de preços nº . 048/2013, cujo objeto é Contrata-
ção de empresa(s) para prestação de serviço de fornecimento de cópias 
reprográficas/impressões, sendo a máquina em regime de comodato e 
ainda recarga de tonner’s e cartuchos. Abertura da sessão: 14/06/2013 
às 10h00min . Edital disponível no município . Esclarecimentos pelo 
e-mail: licitacaopontochique2013@yahoo.com.br. Geraldo Magela 
Flávio rabelo - Prefeito Municipal .

aviso de licitação . a PrEF . MuNICIPal DE PoNTo CHIQuE/MG 
TORNA PÚBLICO o Processo Licitatório nº. 092/2013 - Pregão Pre-
sencial para registro de preços nº. 049/2013, cujo objeto é Contrata-
ção de empresa para prestação de serviço de transporte escolar e de 
passageiros. Abertura da sessão: 14/06/2013 às 13h00min. Edital dis-
ponível no município. Esclarecimentos pelo e-mail: licitacaoponto-
chique2013@yahoo.com.br. Geraldo Magela Flávio Rabelo - Prefeito 
Municipal .

aviso de licitação . a PrEF . MuNICIPal DE PoNTo CHIQuE/MG 
TORNA PÚBLICO o Processo Licitatório nº. 094/2013 - Pregão Pre-
sencial para registro de preços nº . 050/2013, cujo objeto é Contrata-
ção de empresa para prestação de serviço de realização de consultas e 
exames especializados. Abertura da sessão: 14/06/2013 às 14h00min. 
Edital disponível no município. Esclarecimentos pelo e-mail: licita-
caopontochique2013@yahoo.com.br. Geraldo Magela Flávio Rabelo 
- Prefeito Municipal .

aviso de licitação . a PrEF . MuNICIPal DE PoNTo CHIQuE/MG 
TORNA PÚBLICO o Processo Licitatório nº. 095/2013 - Pregão Pre-
sencial para registro de preços nº . 051/2013, cujo objeto é Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de borracharia . abertura 
da sessão: 14/06/2013 às 16h00min. Edital disponível no município. 
Esclarecimentos pelo e-mail: licitacaopontochique2013@yahoo.com.
br . Geraldo Magela Flávio rabelo - Prefeito Municipal .

8 cm -29 425812 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MAcHAdo/MG- aviso de lici-
tação - Tomada de Preços nº. 0003/13 - Processo nº. 0089/13. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de servi-
ços de reforma por empreitada global, com fornecimento de materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários, na Escola Municipal Domin-
gos sabino, através da secretaria Municipal de Educação . recebimento 
das Propostas: 17/06/2013 às 13:00 horas. Julgamento das Propostas: 
17/06/2013 às 13:30 horas. Os interessados em participar desta Tomada 
de Preços poderão adquirir o edital na secretaria Municipal de admi-
nistração da Prefeitura Municipal de Machado/MG, mediante o recolhi-
mento de D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) no valor de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), das 12:00 às 17:00 horas. Maiores infor-
mações pelo telefone (35) 3295-2012; ou através dos e-mails: licita2@
gmail.com; diretoriacompras11@yahoo.com.br - Luiz Fernando da 
silva - Presidente Comissão Permanente de licitações - CPl . alysson 
de almeida Pereira - secretário Municipal de administração .

PrEFEITura MuNICIPal DE MaCHaDo/MG - aviso de licita-
ção - Tomada de Preços nº. 0004/13 - Processo nº. 0048/13. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica especializada, por empreitada global, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra neces-
sários para realização de reforma no Ginásio Poliesportivo Presidente 
Tancredo Neves, através da secretaria Municipal de Esporte . recebi-
mento das Propostas: 17/06/2013 às 16:00 horas. Julgamento das Pro-
postas: 17/06/2013 às 16:30 horas. Os interessados em participar desta 
Tomada de Preços poderão adquirir o edital na secretaria Municipal de 
administração da Prefeitura Municipal de Machado/MG, mediante o 
recolhimento de D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) no 
valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), das 12:00 às 17:00 horas. Maio-
res informações pelo telefone (35) 3295-2012; ou através dos e-mails: 
licita2@gmail.com; diretoriacompras11@yahoo.com.br - Luiz Fer-
nando da silva - Presidente Comissão Permanente de licitações - CPl . 
alysson de almeida Pereira - secretário Municipal de administração .

7 cm -29 425876 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ITAcAMbIRA/MG - aviso de 
licitação - Processo licitatório nº . 051/2013 - PrEGÃo PrEsEN-
CIAL Nº. 019/2013 - OBJETO: Aquisição de medicamentos para o 
Departamento Municipal de saúde, neste município . Data de julga-
mento/Credenciamento: 18/06/2013 às 09:00 horas na cidade de Ita-
cambira/MG . Maiores informações na sede da Prefeitura, pelo e-mail . 
compraslicitac@hotmail.com, ou pelo Telefone: (XX38) 3254- 1123 no 
horário de 7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas, Itacambira 28 de maio 
de 2013. Ass. Geraldo Carlos Soares de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

PrEFEITura MuNICIPal DE ITaCaMbIra/MG - aviso de lici-
tação - Processo licitatório nº . 052/2013 - PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº. 020/2013 - OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos para 
o Departamento Municipal de saúde, neste município . Data de julga-
mento/Credenciamento: 19/06/2013 às 09:00 horas na cidade de Ita-
cambira/MG . Maiores informações na sede da Prefeitura, pelo e-mail . 
compraslicitac@hotmail.com, ou pelo Telefone: (XX38) 3254-1123 no 
horário de 7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas, Itacambira 28 de maio 
de 2013. Ass. Geraldo Carlos Soares de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

PrEFEITura MuNICIPal DE ITaCaMbIra/MG - aviso de lici-
tação - Processo licitatório nº . 053/2013 - PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº. 021/2013 - OBJETO: Aquisição de materiais medico hospitalares 
para o Departamento Municipal de saúde, neste município . Data de jul-
gamento/Credenciamento: 20/06/2013 às 09:00 horas na cidade de Ita-
cambira/MG . Maiores informações na sede da Prefeitura, pelo e-mail . 
compraslicitac@hotmail.com, ou pelo Telefone: (XX38) 3254-1123 no 
horário de 7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas, Itacambira 28 de maio 
de 2013. Ass. Geraldo Carlos Soares de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

PrEFEITura MuNICIPal DE ITaCaMbIra/MG - Processo 
administrativo nº . 0542/2013 - INEXIGIbIlIDaDE 001 - CrEDEN-
CIaMENTo Nº . 001/2013 . o Município de Itacambira torna publico 
que estará recebendo em sua sede, na av . Francisco bicalho, 176, Cen-
tro, entre os dias 01 à 31 de julho de 2013, no horário de 7:30 às 11:30 
e 13:00 às 17:00 horas, documentação para credenciamento referente a 
“prestação de serviços de exames laboratoriais, prestação de serviços 
para a realização de consultas médicas e prestação de serviços de exa-
mes clínicos diversos” . Maiores informações na sede da Prefeitura ou 
pelo Telefone: (XX38) 3254-1123, no horário de 7:30 às 11:30 e 13:00 
às 17:00 horas, Itacambira 28 de maio de 2013. Ass. Valdecir Soares do 
amaral - Presidente da CPl .

9 cm -29 425878 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MANGA - EsTaDo DE MINas 
GEraIs - Processo administrativo de licitação nº . 000054/2013 . Ine-
xigibilidade nº . 00007/2013 . o MuNICÍPIo DE MaNGa/MG declara 
inexigível, nos termos do inciso III, do art. 25., da Lei nº. 8.666/93, 
a contratação a favor da banda bÁrbara loPEs, representada por 
seu empresário Sr. José Adenilson Lopes, no valor total de R$ 3.800,00 
(três mil e oitocentos reais) para o dia 12/07/2013. Valfrido Morais 
Ribeiro - Pregoeiro Oficial.

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MANGA - EsTaDo DE MINas 
GEraIs - Processo administrativo de licitação nº . 000055/2013 . Ine-
xigibilidade nº . 00008/2013 . o MuNICÍPIo DE MaNGa/MG declara 
inexigível, nos termos do inciso III, do art. 25., da Lei nº. 8.666/93, 
a contratação a favor da banda TErra saMba, representada por 
seu empresário sr . antônio Cezar dos santos silva, no valor total de 
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para o dia 12/07/2013. Valfrido 
Morais Ribeiro - Pregoeiro Oficial.

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MANGA - EsTaDo DE MINas 
GEraIs - Processo administrativo de licitação nº . 000056/2013 . Ine-
xigibilidade nº. 00009/2013. O MUNICÍPIO DE MANGA/MG declara 
inexigível, nos termos do inciso III, do art. 25., da Lei nº. 8.666/93, a 
contratação a favor da banda os CHaraDas, representada por seu 
empresário Sr. José Adenilson Lopes, no valor total de R$ 3.000,00 
(três mil reais) para o dia 13/07/2013. Valfrido Morais Ribeiro - Pre-
goeiro Oficial.

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MANGA - EsTaDo DE MINas 
GEraIs - Processo administrativo de licitação nº . 000057/2013 . Ine-
xigibilidade nº . 00010/2013 . o MuNICÍPIo DE MaNGa/MG declara 
inexigível, nos termos do inciso III, do art. 25., da Lei n.º 8.666/93, a 
contratação a favor da banda CHICaNa, representada por seu empre-
sário Sr. Galvane Freitas de Oliveira, no valor total de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) para o dia 13/07/2013. Valfrido Morais Ribeiro - Pre-
goeiro Oficial.

8 cm -29 425872 - 1


