
 8 – quinTa-feira, 06 de ouTubro de 2011 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
15 lugares), com motorista, ano de fabricação mínimo de 1995 . os ser-
viços serão solicitados de forma gradativa, de acordo com a necessidade 
da Prefeitura Municipal . Mais informações poderão ser obtidas na sede 
da Prefeitura Municipal, rua Getúlio Vargas, 224, centro, s . d . Prata, ou 
pelo telefone (31) 3856-1385 setor de licitação, no horário de 08:00 às 
11:00 e 13:00 às 16:00 horas .

3 cm -05 225153 - 1
o Município de São domingos do Prata/MG,através da Comissão Per-
manente de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar no dia 25/10/2011, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal – sala de licitação e Contratos, Chamada Pública nº 002/2011 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar conforme 
lei nº 11 .947/2009 e resolução nº 38/2009, do Ministério da educação 
FNde . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura 
Municipal rua Getúlio Vargas, 224, centro, s . d . Prata, ou pelo telefone 
do setor de licitações (31) 3856-1385 .
 Processo licitatório Nº 059/2011 – Tomada de Preço Nº 005/2011 . 
objeto: Contratação de empresa para obras de reforma do centro educa-
cional Infantil Efigênia Lopes Vieira. Contrato Nº 077/2011. Contratada: 
elitte engenharia ltda-Me . Valor r$ 121 .254,96 .

3 cm -04 224779 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GERAldo/MG- aVIso de 
lICITaçÃo: Pregão Presencial nº 023/2011 - Processo nº 039/2011 . 
objeto: seleção de empresa para Composição do Quadro de registro de 
Preços para Prestação de serviços de Fisioterapia no distrito de Monte 
Celeste, zona rural de são Geraldo/MG . recursos: saúde . data de rece-
bimento e abertura dos envelopes Proposta de Preços e documentos de 
Habilitação: 21/10/2011 às 14:00 horas .local: rua 21 de abril, nº 19, 
centro, são Geraldo/MG . edital disponível nomesmo endereço ou dire-
tamente no sítio: www .saogeraldo .mg .gov .br . Maiores informações pelo 
telefone: (32)3556-1215 . são Geraldo-MG, 05 de outubro de 2011 - Wal-
mir rocha lopes - Prefeito Municipal .

3 cm -05 225165 - 1
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, através da 
CPl, torna público e para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar licitação, sob a modalidade Tomada de PreçoN .º 022/2011 –Pres-
tação de serviço de telefonia móvel, com abrangência nacional, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio 
abaixo/MG .as propostas deverão ser entregues até às 09:30 horasdo dia 
24/10/2011 a abertura dos envelopes será realizada, a partir das 09:30 
horas, no mesmo dia e local no setor de licitações da Prefeitura Munici-
pal – r . Henriqueta rubin, nº 27 – Centro - sGra, onde poderá ser obtido 
o edital completo . são G . do r . abaixo, 05 de setembro de 2011 – rai-
mundo Nonato barcelos – Prefeito Municipal .

 PreFeITura MuNICIPal de sÃo GoNçalo do rIo abaIXo/
MG– recebimento de recurso – a CPl faz saber que em 05/10/11 às 
13:05 horas o licitante linnet Construções elétricas ltda e às 13:25 horas 
o licitante Inelto s .a . Construções e Comércio, apresentaram recursos 
contra o julgamento da CPl, referente à fase de Habilitação, por terem 
sido declarados INabIlITados no Processo licitatório Nº 255/11 – 
Concorrência Pública Nº 013/11 –Eletrificação urbana e rural, no Municí-
pio de são Gonçalo do rio abaixo/MG .são Gonçalo do rio abaixo, 05 
de outubro de 2011 .

5 cm -05 225114 - 1
 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE SÃo GoNçAlo do SAPu-
cAÍ-MG, termo de revogação/anulação do P .l 00135/2011 Pregão 
Presencial 00045/2011 objeto: Contratação de empresa apta a prestar 
MaNuTeNçÃo MeNsal e suPorTe TÉCNICo esPeCIalIZado 
sobre os sistemas informatizados, cuja versão executável em caráter defi-
nitivo já é de propriedade desta Prefeitura, nas áreas - TrIbuTÁrIa: 
(arrecadação Tributária completa das receitas Próprias Municipais com 
IPTu, Iss, ITbI, dívida ativa, Parcelamento, Protocolo, execução Fis-
cal, Cemitério Municipal, Nota Fiscal de serviços eletrônica Web e Iss 
Web) - suPrIMeNTos – estoque, Compras, licitação e Pregão Pre-
sencial - CoNTroladorIa: (Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, 
Frota, Prestação de Contas, Controle Interno, Geração e Publicação da 
HoMe-PaGe Contas Públicas e Portal Transparência) - reCursos 
HuMaNos: (Folha de Pagamento, Férias, rescisões e PPP) - ProCu-
radorIa: Controle de leis - suPrIMeNTos Web: Pregão oN-lINe 
- os serviços de consultoria, treinamento, deslocamento, diária, suporte 
remoto e suporte técnico nas áreas acima relacionadas, serão cobrados 
pelo valor Hora . são Gonçalo do sapucaí-MG, 30/09/2011 benedito 
Álvaro Cunha Prefeito Municipal .

4 cm -05 225238 - 1
oMunicípio de São João del-Reitorna público o Processo de licita-
ção nº163/2011 ,Pregão Presencial nº 053/2011, serviço de instalação de 
mobiliário urbano, abertura dia 18 de outubro às 13 horas .edital www .
saojoaodelrei .mg .gov .br .o Município de são João del-rei torna público o 
resultado do processo de licitação nº 098/2011, modalidade concorrência 
pública nº 004/2011 para concessão de serviços de administração, opera-
ção, manutenção e exploração do aeroporto Municipal de são João del-
rei, adjudicado à empresa socicam adm .Projetos e representações ltda, 
sob o percentual de 4% sobre o faturamento bruto mensal .

3 cm -05 225224 - 1
extrato do Contrato . Partes - Município de são José do alegre e a empresa 
Claro s/a, contrato nº 060/2011 no valor de r$ 15 .498,00  . objeto: 
Prestação de serviços de Telefonia Móvel Celular pós-pago  . data da assi-
natura do contrato: 30/09/2011

1 cm -04 224870 - 1
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal .Pregão Presencial nº 
012/2011 . extrato ata e adjudicação . objeto: fornecimento de alimentos 
“in natura” . Foi adjudicado o objeto em favor da empresa alex sandro 
Geraldo soares & Cia ltda, CNPJ 65310419/0001-95 pelo valor global 
de r$ 36 .000,00 (trinta seis mil reais) . são José do Goiabal, 29 de setem-
bro de 2011 .

Prefeitura Municipal de São José do Goiabal . extrato Homologação . 
Pregão Presencial nº 012/2011 . Homologação . a Prefeitura Municipal de 
são José do Goiabal, faz tornar público ato do Prefeito Municipal que 
homologou adjudicação promovida em favor da empresa alex sandro 
Geraldo soares & Cia ltda, CNPJ 65310419/0001-95 pelo valor global 
de r$ 36 .000,00 (trinta seis mil reais) . são José do Goiabal, 29 de setem-
bro de 2011 .

4 cm -05 225083 - 1
coNSÓRcIo INTERMuNIcIPAl dE dESENVolVIMENTo 
SocIoEcoNÔMIco E SocIoAMbIENTAl doS MuNIcÍPIoS 
dA MIcRo REGIÃo dE SÃo louRENço – MG – cIdESEA 
-Portaria nº 05/2011-Nomeia Membros da CPl - o Presidente do CIde-
sea, no uso de suas atribuições, tendo em vista o estatuto de criação 
deste Consórcio, bem como determinação legal da lei 8 .666/93, a qual 
obriga a composição de Comissão Permanente de licitação, resolve: art . 
1º Ficam designados para compor a CPl os seguintes membros, sob a 
presidência do primeiro: edmila Faria rodrigues – CPF 027 .815 .536-70; 
Mauricie Chevallier de souza andrade – CPF 032 .898 .206-70; Catarina 
romanelli Chaves – CPF 060 .337 .946-05 . art . 2º o presidente, em seus 
impedimentos, será substituído por um dos membros da comissão . art . 3º 
Quando necessário e em casos específicos, o presidente poderá convidar 
um elemento de notório conhecimento para integrar a comissão, para jul-
gamento da licitação . art . 4º esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação . são lourenço, 03 de outubro de 2011 . José sacido barcia 
Neto - Presidente do CIdesea .

coNSÓRcIo INTERMuNIcIPAl dE dESENVolVIMENTo 
SocIoEcoNÔMIco E SocIoAMbIENTAl doS MuNIcÍPIoS 
dA MIcRo REGIÃo dE SÃo louRENço – MG – cIdESEA 
-Portaria nº 04/2011-o Presidente do CIdesea, no uso de suas atribui-
ções, tendo em vista o estatuto de criação deste Consórcio, bem como 
as deliberações realizadas em assembleia Geral, resolve regulamentar a 
concessão de diárias do CIdesea e dar outras providências . (Portaria na 
íntegra disponível na sede do CIdesea) . - são lourenço, 12 de setem-
bro de 2011 . José sacido barcia Neto - Presidente do CIdesea .

7 cm -05 225019 - 1
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/MG:extrato de 
edital de Pregão eletrônico
Processo:0389/2011 Modalidade: Pregão eletrônico N .º Modalidade: 
0001/2011
 objeto: aquisição de veículos Zero KM para desenvolvimento rodoviário 
e vicinal e da atenção básica deste município .
da sessão Pública: dia 24/10/ 2011 com início às 09:00 h (Nove horas)
do Credenciamento: a contar da publicação deste edital até 30 (trinta) 
minutos antes do início da sessão pública .
 apresentação das Propostas: das 09:00 hs às 12:30 hs
 abertura das Propostas:das12:31 hs às 12:59 hs
 sessão de lances: início às 13:00 hs
 Local:www.bmmg.org.br – “acesso identificado no link – licitações 
públicas” para todas as referências de tempo será observado o horário 
oficial de Brasília – DF
 Contatos: bolsa Mercantil de Minas Gerais
 Pregoeiro: Claudinei Pascoal ribeiro

 emails: pmssrv@yahoo .com .br;zenonjunior@hotmail .com;junior@rura-
lassessoria .com .br – Tels:(35)3364-1144 (34)3211-5354 Fax(35)9151-
3654 (35) 9985-4432
 rua dr andré sarmento nº . 272 centro
Prefeitura Municipal de são sebastião do rio Verde/MG: extrato de edi-
tal de Pregão eletrônico
Processo:0417/2011 Modalidade: Pregão eletrônico N .º Modalidade: 
0002/2011
 objeto: aquisição de materiais permanentes para consultório odontoló-
gico para desenvolvimento do programa saúde família deste município .
da sessão Pública: dia 24/10/ 2011 com início às 13:00 h (treze horas)
do Credenciamento: a contar da publicação deste edital até 30 (trinta) 
minutos antes do início da sessão pública .
 apresentação das Propostas: das 13:00 hs às 14:00 hs
 abertura das Propostas: das14:01 hs às 14:14 hs
 sessão de lances: início às 14:15 hs
 Local: www.bmmg.org.br – “acesso identificado no link – licitações 
públicas” para todas as referências de tempo será observado o horário 
oficial de Brasília – DF
 Contatos: bolsa Mercantil de Minas Gerais
 Pregoeiro: Claudinei Pascoal ribeiro
 emails:pmssrv@yahoo .com .br;zenonjunior@hotmail .com;junior@rura-
lassessoria .com .br
 Tels:(35)3364-1144 (34)3211-5354 Fax(35)9151-3654 (35) 9985-4432
 rua dr andré sarmento nº . 272 centro . 

10 cm -05 225110 - 1
A Prefeitura de São Tiago/MGtorna público que fará realizar licita-
ção sob a modalidade Pregão Presencial Nº 034/2011, registro de Pre-
ços, para aquisição de material médico hospitalar . o credenciamento das 
empresas e recebimento dos envelopes será às 8h30 do dia 20/10/2011 
com abertura da sessão e julgamento após o credenciamento . Informa-
ções : (32) 3376-1022 e o edital encontram-se à disposição no sitewww .
amver .org .br . são Tiago/MG, 5 de outubro de 2011 . Mercês ribeiro san-
tiago – Pregoeira .

2 cm -05 224951 - 1
 PREFEITuRA dE SÃo TIAGo/MG -extrato de Contrato 049/11 
de 28/09/11 - CoNTraTaNTe: Município de são Tiago/MG - CNPJ 
17 .749 .904/0001-17; CoNTraTada: FerNaNdo Geraldo aNTo-
NIo Vale - CNPJ: 25 .790 .759 .0001-46, Pregão Presencial 033/2011, 
valor: r$4,45 (quatro reais e quarenta cinco centavos) por km rodado . 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 
veículo -50 passageiros mais motorista, para transporte escolar . denilson 
silva reis - Prefeito Municipal .

2 cm -05 225039 - 1
AVISo do EdITAl do PREGÃo Nº 034/2011 - o Município de 
Teófilo Otoni/MGtorna público a realização do PreGÃo (PreseN-
CIal) Nº 034/2011, referente a reGIsTro de Preços Para For-
NeCIMeNTo de IMPressos GrÁFICos Para aTeNder as 
seCreTarIas MuNICIPaIs de TeÓFIlo oToNI/ MG, no dia 17 de 
outubro de 2011, sendo a apresentação para credenciamento dos licitantes 
à partir das 09:00 (nove horas) e a abertura da sessão oficial do pregão às 
09:30 (nove horas e trinta minutos) . os interessados deverão retirar cópia 
do edital no site do município no endereço: www.teofilootoni.mg.gov.br. 
Informações no tel: (33) 3529-2215 . T . otoni, 05/10/2011 . Igor rodrigues 
afonso - secretário Mun . de administração .

3 cm -05 225130 - 1
eXTraTo do VIII TerMo adITIVo ao CoNTraTo Nº 274/2008 
CoNTraTaNTe:Município de Teófilo Otoni/MG-CoNTraTado: 
FM engenharia ltda - edITal: Tomada de Preços 012/2008 - daTa: 
13/09/11 - JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente alteração contra-
tual em razão da necessidade da ampliação da rede de energia elétrica 
nas dependências do imóvel destinado ao funcionamento do restau-
rante Popular . obJeTo: alteração contratual em razão de acréscimo de 
obra não prevista no projeto original . o valor reajustado importa em r$ 
147 .684,30 . Maria José Haueisen Freire -Prefeita do Município .

2 cm -05 225198 - 1
o município de Turmalina/MGtorna público a anulação do Processo 
licitatório administrativo nº 055/2011, modalidade Tomada de Preços nº 
019/2011, cujo objeto: contratação de empresa para aquisição de retroes-
cavadeira, pá carregadeira, motoniveladora e caminhões basculantes para 
manutenção e melhoramentos de vias públicas do município de Turma-
lina/MG, em razão de vícios apontados no termo administrativo de anula-
ção constante no referido processo . Maiores informações na Pref .de Tur-
malina à r . Hélio Maciel, n° 29-Centro, ou através do tel .38 .3527-1257 . 
Turmalina, 05 de outubro de 2011 . CPl .

2 cm -05 225212 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE ubERAbA/MG .edITal resu-
MIdo da CoNCorrÊNCIa N . º 019/2 .011 . o Presidente da 2ª Comis-
são Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de uberaba/MG, 
designada através das Portarias nºs 348/2010, 405/2011 e 468/2011, 
publicadas em 30/12/2010, 20/05/2011 e 19/08/2011, torna público que 
este Município fará realizar alizar CoNCorrÊNCIa, pelo menor preço, 
objetivando a contratação de pessoas natural ou jurídica, para prestação 
de serviços através da utilização de 04 (quatro) caminhões basculantes, 
com capacidade para 6m³, ano não inferior a 1 .975, com motorista, des-
tinada ao atendimento da secretaria Municipal de saúde . daTa lIMITe 
Para eNTreGa dos doCuMeNTos de HabIlITaçÃo e Pro-
PosTa de Preço: - até às 14h45min do dia 09 de novembro de 2 .011 . 
HorÁrIo Para aberTura dos eNVeloPes: 15h do mesmo dia 
e no mesmo local . Valor esTIMado: r$ 1 .593 .990,96 . local para 
aquisição do edital, entrega dos envelopes contendo documentos de habi-
litação e propostas de preços e julgamento da referida licitação: “Centro 
administrativo Jornalista ataliba Guaritá Neto” - departamento Central 
de aquisições e suprimentos da secretaria Municipal de administração, 
situada na rua dom luis Maria santana, 141, bairro santa Marta, nesta 
cidade . a retirada do edital e seus anexos poderá ser efetuada mediante a 
entrega de um Cd-rooM ou PeN drIVe, no endereço acima, no horá-
rio de 12 às 18 horas . demais informações poderão ser obtidas através 
dos telefones: (0xx34)-3318-0938 - fac-símile: (0xx34) 3318 - 0927 . ube-
raba/MG, 05 de outubro de 2 .011 . Getúlio Ferreira da rocha . Presidente 
da 2ª C .P .l .

6 cm -05 225024 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uNAÍ-MG– Pregão Presencial nº . 
082/2011 – aquisição de manilhas destinadas a canalização e drenagem 
pluvial da Grota Taquaril, julgamento dia 21/10/2011 às 09:00 horas . 
Maiores informações nowww .prefeituraunai .mg .gov .brou no tel . (38) 
3677-9610, ramal 901, em 05/10/2011 . antônio Carlos – Pregoeiro .

2 cm -05 224900 - 1
PREFEITuRA do MuNIcÍPIo dE VARGINHA . lICITaçÃo – 
CoNCorrÊNCIa Nº 004/2011 . deCIsÃo - JulGaMeNTo Pro-
PosTas TÉCNICas . a Comissão Permanente de licitações do Municí-
pio de Varginha, para os efeitos do artigo 109, Inciso I, alínea ‘‘b’’ da lei 
de licitações, em observância ao estabelecido nos subitens 08 .18 e 11 .07 
do edital, torna público que após os trabalhos de análise e julgamento das 
Propostas Técnicas relativas à licitação – Concorrência nº 004/2011, cujo 
objeto constitui-se da contratação de agência de Propaganda para a pres-
tação de serviços profissionais de Publicidade aos órgãos da Administra-
ção Direta e Indireta do Município, decidiu por desclassificar no presente 
certame as empresas Fazenda Comunicação & Marketing ltda . e lume 
Comunicação Ltda. e por classificar as empresas Casablanca Comunica-
ção & Marketing ltda . e república Comunicação ltda ., em 1º e 2º luga-
res, respectivamente . Varginha (M .G .), 05 de outubro de 2011 . sivaldo 
afonso Piva - Presidente da Comissão Permanente de licitações .

4 cm -05 225071 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE VARJÃo dE MINAS /MG- aviso 
de Pregão Presencial N .º 008/2011 - Torna público que fará realizar Pro-
cesso licitatório Nº . 200/2011, na Modalidade Pregão Presencial Nº . 
008/2011, para contratação de plantões médico para atendimento dos 
serviços essenciais de saúde nas unidades de saúde do Município . Tipo 
da licitação: Menor Preço: data de entrega dos envelopes de Proposta 
e documentação: 20/10/2011 até às 10:00h . abertura na mesma data . 
Maiores informações e o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municipal na rua Vasco ribeiro, 345, CeP:38794-000 Varjão de Minas 
-MG,fone (38)3567-5000, e-mail:pmvmadm@terra .com .br .; roberto 
C .Galvão -Pregoeiro .

3 cm -05 225084 - 1

- Município de Vazante  . dispensa de licitação . Processo nº . 160/2011 
- Dispensa nº. 45/2011: Ratifico o ato que dispensou licitação, com fun-
damento no art . 24, inciso X da lei 8 .666/93, a favor de Geralda Fran-
cisca Pereira rodrigues, CPF 001 .110 .786-36, p/ locação de um imóvel 
residencial para atender as necessidades de uma família carente do muni-
cipio, cuja a residencia foi atingida por um deslizamento de terra, com-
promentendo a estrutura da casa e a segurança da familia, pelo período de 
06 meses; no valor mensal de r$200,00 . Vzte - MG . 05/10/2011 . orlando 
Caixeta Fialho - Prefeito Municipal .

2 cm -05 224942 - 1

- Município de Vazante .dispensa de licitação . Processo nº . 159/2011 
- Dispensa nº. 44/2011: Ratifico o ato que dispensou licitação, com fun-
damento no art . 24, inciso IV da lei 8 .666/93, a favor da empresa alves 
e Maia ltda, CNPJ nº . 71 .438 .576/0001-83, p/ fornecimento de medica-
mento para atender a paciente Flávia Marques Jordão, considerando que 
o referido medicamento cotado no Processo 150/2011, Pregão 63/2011 
não contém a dosagem necessária para atender a paciente; no valor de 
r$4 .519,20 . Vzte - MG . 05/10/2011 . orlando Caixeta Fialho - Prefeito 
Municipal .

2 cm -05 224967 - 1
deCreTo Nº . 187/2011

de 03 de ouTubro de 2011

 “Declara de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel do 
estádio Municipal Firmo José de Figueiredo, e dá outra providências .”

o Prefeito Municipal de Vieiras/MG, no uso das atribuições legais con-
feridas pela lei orgânica Municipal e, em conformidade com o art . 5º, 
alíneas e, m e n, ambos do decreto-lei nº . 3 .365/1941, de 21 de julho 
de 1941,

deCreTa:

art . 1º . Fica declarada de utilidade pública, disposta no art . 5º, alínea e, 
m en do decreto-lei nº . 3 .365/41, de 21 de junho de 1941, uma gleba de 
terras no total de 3 .864,74 m2, do imóvel onde se situa o estádio Muni-
cipal Firmo José de Figueiredo, de frente a rua rosa Cireli, a esquerda 
confrontando com o loteamento de rócio Imobiliária, confrontando na 
lateral direita com a entrada oficial na Rua Governador Milton Campos 
e do imóvel de onofre soares, pelo lado esquerdo e fundos com o lotea-
mento de rocio Imobiliária, tudo localizado no perímetro urbano de Viei-
ras/MG, livre de ônus ou quaisquer dívidas, tudo conforme especificado 
no levantamento topográfico em anexo.

art . 2º . o imóvel objeto desta declaração de utilidade pública tem por 
finalidade a desapropriação e regularização, que perdura há mais de 30 
(trinta) anos, haja vista que dos 8 .864,74 m2, o Município é proprietário 
de 5 .000,00 m2, bem como a realização de melhoramentos em prol da 
população e do esporte amador .

art . 3º . Para cobrir as despesas desta lei, será utilizada dotação orça-
mentária existente .

art . 4º . esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições contrárias .

Vieiras/MG, 03 de outubro de 2011 . 

WaldINeI CHICarelI de aNdrade
Prefeito Municipal

9 cm -05 224925 - 1
o MuNIcIPIo dE cARATINGA– Torna Público extrato do Contrato 
Nº . 040/2011 - Processo Nº . 1562/2011 – Convite Nº . 015/2011 . objeto: 
reforma da escola Municipal antônio Martins Teixeira, no distrito de 
são João do Jacutinga . Vencedor: ColIMP CoNsTruTora lTda com 
proposta no valor de r$ 25 .127,78 (vinte e cinco mil, cento e vinte e sete 
reais e setenta e oito centavos) . Prazo: 03 (três) meses . dotação: 02 .04 .0
1 .123610005 .1007000 .449000000000 - Ficha 317 . Caratinga/MG . João 
bosco Pessine Gonçalves – Prefeito Municipal .

2 cm -05 225103 - 1
MuNICIPIo de CaraTINGa

PublICaçÃo de edITal
CoNCurso nº . 002/2011

aTo de reCoNHeCIMeNTo / em cumprimento ao disposto no art . 
21 da lei Federal nº . 8 .666/93 e suas alterações . TorNo PÚblICo o 
CoNCurso PÚblICo Para 20 aGeNTes de TrÂNsITo para o 
Município de Caratinga/MG . Informações no endereço eletrônico www .
fgr .org .br e no sítio do Município de Caratinga: www .caratinga .mg .gov .br . 
Caratinga, 05/10/2011 . João bosco Pessine Gonçalves, Prefeito .

2 cm -05 225157 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JANAubA – MG .eXTraTo 
de aJudICaçÃo/ HoMoloGaçÃo . Processo de licitação Nº .: 
000113/2011 . Modalidade: Concorrência Pública nº 000004/2011 . Con-
tratante: Município de Janaúba/MG . Contratada/Valor: dIGICorP CoN-
sulTorIa e sIsTeMas lTda, no valor de r$ 5 .796 .779,80 . objeto 
da licitação: contratação de empresa especializada de serviços técnicos 
especializados na área de consultoria tributária, na cessão, habilitação e 
compensação de créditos securitários federais, devidamente transitado em 
julgado, com objetivo único de utilização para compensação de tributos 
federais .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JANAubA – MG .extrato de Con-
trato CP Nº 004/2011 . Processo de licitação Nº . 000113/2011 . Modali-
dade: Concorrência Pública nº 000004/2011 . Contratante: Município de 
Janaúba/MG . Contratada/Valor: dIGICorP CoNsulTorIa e sIsTe-
Mas lTda no valor Global de r$ 5 .796 .779,80 . obJeTo da lICI-
TaçÃo: contratação de empresa especializada de serviços técnicos 
especializados na área de consultoria tributária, na cessão, habilitação e 
compensação de créditos securitários federais, devidamente transitados 
em julgado, com objetivo único de utilização para compensação de tribu-
tos federais . Vigência: 12 (doze) meses .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE JANAubA – MG .extrato do Ter-
ceiro Termo aditivo Vigência do Prazo do Contrato TP 000005/2010 . 
Processo de licitação Nº . 00093/2010 . Modalidade: Tomada de Preços 
nº 005/2010 . Contratante: Município de Janaúba/MG . Contratada: Cons-
trução e locação de Maquinas silveira dias ltda . obJeTo da lICI-
TaçÃo: Pavimentação asfaltica das ruas adelino de Queiroz e rua José 
barbosa em atendimento ao convênio nº . 605/2009-seToP . Vigência: 30 
(trinta) dias .

7 cm -05 225213 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MAcHAcAlIS/MG .a Prefeitura 
Municipal de Machacalis, torna público o extrato do Contrato 033/2011 
- Pregão Presencial 011/2011 . Partes: Pref . M . de Machacalis e sandro 
Madson G . sena . Valor: r$ 2,00 por km rodado . objeto: Prestação de 
serviços no Transporte escolar na rota 06 .assinado em 05 de outubro de 
2011 . leonice lisboa da s . Cardoso – Prefeita Municipal .

2 cm -05 225053 - 1
departamento de Compras e licitação - divisão de licitação

aVIso CoNCorrÊNCIa 002/2011
PreFeITura MuNICIPal de TrÊs Corações-MG . – aVIsa – 
Torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Con-
corrência Pública Nº 002/2011, do tipo Menor Preço Global -CoN-
TraTaçÃo de eMPresa esPeCIalIZada Para realIZaçÃo 
de obras de reVITalIZaçÃo de obras Na Área CeNTral, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários 
entrega dos envelopes e abertura do envelope de Habilitação: 26/10/2011 
às 09:00 horas .Visita: 20/10/2011 às 14:00 horas . Três Corações, 26 de 
setembro de 2011 . ProF . WIlsoN de CÁssIo CouTo . secretário 
Municipal de Governo .

3 cm -05 225226 - 1
departamento de Compras e licitação - divisão de licitação

aVIso de CoNCorrÊNCIa 003/2011
PreFeITura MuNICIPal de TrÊs Corações-MG . – aVIsa – 
Torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Con-
corrência Pública Nº 003/2011, do tipo Menor Preço Global -CoN-
TraTaçÃo de eMPresa Para duPlICaçÃo de aVeNIda, 
dreNaGeM, eXeCuçÃo de Calçada e reCaPeaMeNTo 
asFÁlTICo Na aVeNIda adelINo VerdIGueIro de olI-
VeIra- CoTIa, com fornecimento de mão de obra, materiais e equi-
pamentos necessários . entrega dos envelopes e abertura do envelope de 
Habilitação: 01/11/2011 às 09:00 horas .Visita: 26/10/2011 às 14:00 horas . 
Três Corações, 26 de setembro de 2011 . ProF . WIlsoN de CÁssIo 
CouTo . secretário Municipal de Governo

3 cm -05 225229 - 1

Município de Presidente bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 051/2011 . 
dispensa nº . 015/2011 . resumo Contrato Prest . serviços de telefo-
nia móvel . Contratada: Claro s/a . Valor Total: r$ 57 .233,52 . Prazo:12 
meses . Presidente bernardes/MG, 26/09/2011 . Izaltino Vital de souza – 
Prefeito Municipal .

Município de Presidente bernardes/MG . Proc . licitatório nº . 006/2011 . 
Pregão nº . 002/2011 . resumo Termo aditivo Contrato Fornecimento de 
Peças e Prest de serviços para a Frota de veículos Municipais . Contra-
tada: Mercediesel ltda . Fica aditado em 25% o valor total inicial do con-
trato, consoante disposição do art . 65, §1º da lei 8 .666/93 . Valor Total: 
r$ 4 .625,00 . Prazo: 29/09/2011 à 31/12/2011 . Presidente bernardes/MG, 
29/09/2011 . Izaltino Vital de souza – Prefeito Municipal .

3 cm -05 224924 - 1

Prefeitura Municipal de Paraopeba/MG- aviso de Tomada de Preços 
nº 008/2011 . Prefeitura Municipal de Paraopeba/MG dia 21 (vinte e um) 
de outubro de 2011, às 09:00h (nove horas), realizará no departamento 
de licitações, na rua américo barbosa nº13, Centro, nesta, objetivando 
a contratação de empresa para a Construção de Ginásio Poliesportivo . 
Poderão participar do certame as empresas devidamente cadastradas até 
às 17 horas do dia 18(dezoito) de outubro de 2011 . Cópias do edital tam-
bém no site da Prefeitura www .paraopeba .mg .gov .br . Informações tel .: 
031-3714-1442, de 12:00 às 17:00 horas . Paraopeba/MG, 05 de outubro 
de 2011 . Marcelo C . da silva- Prefeito Municipal .

3 cm -05 225125 - 1
A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas – MG,torna público 
que fará realizar Processo licitatório n° 68/2011 - Tomada de Preços n .º 
12/2011 – objeto: Contratação de empresa/empreiteira para execução 
da obra de construção/ampliação de sistema de esgotamento sanitário – 
implantação de rede coletora de esgoto no bairro batista de oliveira, neste 
município, em regime de empreitada por preço global . Valor orçado da 
obra: r$ 15 .832,16 – Prazo para execução: 02 meses . a abertura está 
prevista para as 14h00min do dia 24 de outubro de 2011 . Maiores infor-
mações pelo telefone 31-3751-2747 . entre rios de Minas, 05 de outubro 
de 2011 . raquel resende lima – Presidente CPl .

3 cm -05 225163 - 1
MuNIcÍPIo dE JEcEAbA MG – ProrroGaçÃo do ProCesso 
de lICITaçÃo Nº 054/2011 – ModalIdade PreGÃo Nº 044/2011 
para o dia 18/10/2011 , às 10:00 para aquisição de 01 (uma) Moto Nivela-
dora para atendiemento ao departamento Municipal de obras .

1 cm -05 224923 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE uRucÂNIA/MG- a Prefeitura 
Municipal de urucânia torna pública licitação na modalidade Pregão nº . 
026/2011 com vistas ao registro de preço para prestação de serviços de 
serralheria . a abertura será no dia 24 de outubro de 2011, às 09:00hs . o 
edital e maiores informações estão disponíveis à Praça leopoldino Janu-
ário Pereira, nº . 314 - Centro e no site www .urucania .mg .gov .br . urucânia, 
07/10/11 . sérgio Fernando Mayrink - Pregoeiro .

PreFeITura MuNICIPal de uruCÂNIa/MG - a Prefeitura Munici-
pal de urucânia torna pública licitação na modalidade Pregão nº . 027/2011 
com vistas ao registro de preço para prestação de serviços para confecção 
de marmitex e refeições . a abertura será no dia 25 de outubro de 2011, às 
14:00hs . o edital e maiores informações estão disponíveis à Praça leo-
poldino Januário Pereira, nº . 314 - Centro e no site www .urucania .mg .gov .
br . urucânia, 07/10/11 . sérgio Fernando Mayrink - Pregoeiro .

4 cm -05 225203 - 1
Prefeitura Municipal de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, INe-
XIGIbIlIdade Nº . 009/2011, Processo nº . 149/2011 . objeto: Contra-
tação de empresa, para realização de show musical da banda Nairê, no 
dia 14/10/2011, em praça pública no município de Grão Mogol - extrato 
de Contrato nº. 483/2011. Contratado: Bárbara Maria Serafim de Santa-
na-Me, CNPJ nº . 10 .924 .576/0001-07 . Valor Global r$ 35 .100,00 (trinta 
e cinco mil e cem reais) . eleazaro Pereira - Presidente da Comissão de 
licitação .

2 cm -05 225187 - 1
a PMCa torna público a realização do PP n° . 06/2011, regido pela lei 
10 .520 para aquisição de um veículo zero km, ano/modelo 2011, motor 
1 .0, conforme edital, que deverá ser retirado na sede da PM, no horário 
de 07:00 às 12:00 . Credenciamento até 09:00 horas do dia 17/10/2011 . 
José Carlos P . almeida .

1 cm -05 225192 - 1
aPREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTo cHIQuE/MG torna 
público a realização do Pregão Presencial n .º 038/2011 - objeto: Contrata-
ção de empresas para realização de recargas em cartuchos e toners e forne-
cimento de cartuchos e toners - edital disponível: a partir de 07/10/2011, 
de 8h às 12h e de 14h às 18h - entrega das propostas e abertura: até às 
14:00hs do dia 20/10/2011 - Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou pelo telefone (38) 3624-9120 . e-mail: pmchique@
yahoo .com .br .
aPREFEITuRA MuNIcIPAl dE PoNTo cHIQuE torna público a 
realização do Pregão Presencial n .º 039/2011 - objeto: aquisição de 04 
veículos 1 .0, 02 portas e 01 veículo 1 .8, 04 portas - edital disponível: a 
partir de 07/10/2011, de 8h às 12h e de 14h às 18h - entrega das propos-
tas e abertura: até às 08:30hs do dia 21/10/2011 - Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (38) 3624-9120 . 
e-mail: pmchique@yahoo .com .br .

4 cm -05 225196 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE PASSA TEMPo/MG- a Prefeitura 
Municipal de Passa Tempo torna pública abertura dos Processos licita-
tórios na modalidade Pregão Presencial registro de Preços . Pal n° . 025 . 
Pregão r . Preços 015 . data abertura: 19/10/2011 . Horário: 09:00 . objeto: 
aquisição de mourões de madeira imunizados e arame farpado . Pal n° . 
026 . Pregão r . Preços 016 . data abertura: 19/10/2011 . Horário: 10:00 . 
objeto: aquisição de material de expediente . Maiores informações (037) 
3335-1103 - s . licitação, Praça bolívar andrade, 35, Centro .

2 cm -05 225197 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE cAREAçu/MG- (eXTraTo da Por-
TarIa Nº . 08/2011) - Fica homologado o resultado do Concurso Público 
promovido pela CÂMara MuNICIPal de Careaçu e organizado 
pela empresa eXaMe audITores & CoNsulTores lTda ., nos 
termos do Edital nº. 01, de 27/04/2011, consoante classificação final 
dos candidatos . Careaçu (MG), 05/10/2011 . José Chamir de oliveira 
- Presidente .

2 cm -05 225199 - 1
SÃo JoÃo dA PoNTE/MG- Proc . 047/2010 - TP 010/2010 -Const . 
escola - Cv see 62 .1 .3 .0842/2010 - 2º aditivo -www .diariomunicipal .
com .br .

SÃo JoÃo dA PoNTE/MG- Proc . 051/2011 - Pregão Presencial 
036/2011 - Prorrogação - www .diariomunicipal .com .br .

2 cm -05 225202 - 1
aPREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIAcHINHo/MG torna público 
extrato de contrato: CoNTraTada: emicon Construções e Terraplana-
gem ltda ., CNPJ nº . 11 .616 .149/0001-16 . objeto: Contratação de serviços 
técnicos especializado de engenharia para elaboração de projetos de casas 
populares . Valor total: r$ 46 .200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) . 
dotações: 02 .05 .01 .15 .451 .1501 .2056 .339036 .00 . e 02 .05 .01 .15 .451 .150
1 .2056 .339039 .00 . Processo nº . 033/2011, Carta Convite nº . 002/2011 . 
Vigência: 03 meses . (a) José Vilmar silva - Prefeito Municipal .

aPREFEITuRA MuNIcIPAl dE RIAcHINHo/MG torna público 
extrato de contrato: CoNTraTada: laboratório de análises Clínicas 
santa Mônica ltda ., CNPJ 03 .205 .548/0001-66 . objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais . Valor total: 
r$ 14 .975,00 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais) . dotação: 0
2 .07 .02 .10 .301 .1001 .2023 .339039 .00 . Processo nº . 039/2011, Pregão Pre-
sencial nº . 027/2011 . Vigência: 06 meses . data assinatura: 01 .09 .2011 . 
(a) José Vilmar silva - Prefeito Municipal .

4 cm -05 225209 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MATIPÓ/MG- eXTraTo de edI-
Tal de lICITaçÃo . aVIso de lICITaçÃo . Processo licitatório 
nº . 074/2011 . leilão nº . 003/2011 . o MuNICÍPIo de MaTIPÓ (MG), 
CNPJ nº . 18 .385 .104/0001-27, torna público que realizará licitação na 
modalidade leilão do Tipo Maior lance, para a alienação de veículos 
em desuso . o leilão Público acontecerá no dia 25 de outubro de 2011 
às 10:00 horas . os lotes relacionados estarão disponíveis para visitação 
no pátio do Parque de exposições da Prefeitura Municipal de Matipó, 
situado à rua Waldomiro Mendes Magalhães, s/nº ., bairro exposição, na 
Cidade de Matipó/MG . o período de visita será do dia 18 de outubro de 
2011 até o dia do leilão . o edital completo e maiores informações poderão 
ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Matipó, na Praça da Inde-
pendência nº . 242, bairro Centro, CeP 35367-000 . Maiores informações 
no setor de licitações pelo telefone (31) 3873-1680 . Matipó (MG), 05 de 
outubro de 2011 . bruno César Veríssimo Gomes - Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE MATIPÓ/MG- aVIso de lICITa-
çÃo . Processo licitatório nº . 073/2011 . Pregão Presencial nº . 036/2011 . 
o MuNICÍPIo de MaTIPÓ, CNPJ nº . 18 .385 .104/0001-27, por intermé-
dio do seu Pregoeiro, torna público a realização do Pregão 036/2011, para 
reGIsTro de Preços de peças e conjuntos acessórios para veículos 
automotores e máquinas, com abertura dos envelopes designada para o dia 
20/10/2011, às 09:00 horas . Maiores informações e cópia integral do edi-
tal poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Matipó, Praça 
da Independência nº . 242, Centro, CeP 35367-000, Fone: (0xx31) 3873-
1680, no horário de 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas . Matipó (MG), 
05 de outubro de 2011 . bruno César Veríssimo Gomes - Pregoeiro .

7 cm -05 225237 - 1

Adriano
Destacar




