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COMUNICADO
AOi informa que, por razões de ordem técnica, ocorreu a interrupção do tráfego telefônico local
e/ou interurbano da localidade: Quintas das Palmeiras – das 01h49min às 08h55min do dia
03/07/2012. Sistema normalizado após ações de manutenção.AOi informa que, por razões de
ordem técnica, ocorreu interrupção do tráfego celular nas localidades: Conceição do Rio Verde
– das 01h19min às 08h26min do dia 03/07/2012; Pouso Alto – das 01h29min às 07h29min do
dia 03/07/2012. Sistema normalizado após ações de manutenção. Para todos os
casos não houve meios alternativos para minimizar as consequências advindas
da interrupção.AOi agradece a compreensão de seus clientes e comunica que as
localidades já se encontram com seus serviços plenamente restabelecidos.

Souza Cruz S/A torna público que obteve da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Contagem, através do Processo de Nº 5765/0109, Licença Sumária, para exercer a atividade de fracionamento,
embalagem e comercialização, distribuição de cigarros, cigarrilhas,
charutos, fumos desfiados para cachimbos e materiais promocionais
de merchandising, localizada na Rua Simão Antônio, Nº 1.125, Bairro
Cinco/Perobas, Contagem - MG válida até por 6 anos.
Comarca de Nova Lima – Estado De Minas Gerais – Secretaria Da 2ª Vara Cível – Edital De
Citação Com Prazo De 30 Dias – A Doutora Adriana Garcia Rabelo, MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca, na forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que, a requerimento de BANCO ABN AMRO REAL S/A tramita
ação de Busca e Apreensão em face de Ronaldo Barbosa da Silva, processo n°. 0188.07.059887-8,
neste Juízo e Secretaria da 2ª Vara Cível. E, pelo presente edital, cita e Chama Ronaldo Barbosa da
Silva, por se encontrar em local incerto e não sabido pelo autor, para, querendo, e no prazo de 15
dias, contestar o pedido inicial, ficando advertido que poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será
restituído do ônus, e advertido ainda de que, não sendo apresentada contestada, presumir-ão aceitos
pelo mesmo, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na inicial (art. 285, do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário do
Judiciário Eletrônico e afixado com quadro próprio no andar térreo do fórum desta Comarca,
localizado na rua Pereira de Freitas, n° 163, Centro, Nova Lima/MG. Dado e passado nesta cidade
e Comarca, aos 28 dias do mês de março do ano de 2012. Eu, Lívia Sales Magnani Henriques,
Oficial de Apoio Judicial da Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca, digitei. Drª. Adriana Garcia
Rabelo, MMª. Juíza de Direito. Advogado do Autor: OAB/MG 56.526.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DESTE DE 20(VINTE) DIAS. A DRA. ANDREIA
MARCIA MARINHO DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO NA SECRETARIA DA 1°
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CURVELO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA
FORMA DA LEI, ETC. pelo presente EDITAL, extraído dos autos de n° 0209.07.068769-1,
Ação Busca e Apreensão Dec.911, requerida por Banco Finasa S/A em face de Douglas Silva
Campos, feito que se processa perante este Juízo e esta Secretaria Cível. CITA DOUGLAS
SILVA CAMPOS, brasileiro, portador da CI n° 115491 e inscrito no CPF sob o n°
921.757.756-15, que se encontra em um lugar incerto e não sabido, para acompanhar os
termos da presente ação, e para, querendo, contestar a mesma no prazo de 15(quinze) dias, a
contar após a dilação do prazo de edital acima citado, ficando advertido de que não
contestada a ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor
(art.285 e 319 ambos do CPC), nos termos do despacho em resumo a seguir: “Vistos, etc. 1Proceda-se a citação nos termos do acordão de f.96.” Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Curvelo/MG, aos 26 dias do mês de Março de 2012. (a) Eu, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei. (a) Tânia Aparecida Martins Araújo, Escrivã o subscrevi. (a) Andréia Márcia
Marinho de Oliveira, o assino.

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI/MG
Concurso Público - Edital 001/2012
A Câmara Municipal de Cristiano Otoni torna público que estarão abertas, no período de 10
de setembro a 05 de outubro de 2012 as inscrições para o Concurso Público de provas e/ou
provas e títulos destinados ao preenchimento de vaga existente no Quadro de seu Pessoal, sob
o Regime Estatutário, bem como das vagas que vierem a existir e das que forem criadas dentro
do prazo estipulado no Edital de Origem, a contar da data de homologação do certame. O Edital
Completo, para verificação, estará disponível na sede da Câmara Municipal de Cristiano Otoni/
MG a partir do dia 10/07/2012. O Edital Completo estará disponível para downloads nos sites:
www.cristianootoni.cam.mg.gov.br e www.escal.com.br a partir do dia 10/07/2012.
Welington Rodrigues de Castro
Pres. Cristiano Otoni/MG.
06.07.2012.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTEROSA/MG
Processo 182/2012 - Pregão 61/2012
Objeto: Aquisição de uma Pá
Carregadeira e uma Retroescavadeira
de fabricação nacional 0 hora.
Informações e obtenção do edital na
sede do setor de compras e licitações
situado à Rua Dom Pedro II nº 54,
centro, de segunda a sexta-feira das
13hs às 16hs, ou pelo site
w w w. a l t e r o s a . m g . g o v. b r. A s e s s ã o
será realizada no dia 19 de julho de
2012 às 14hs30min.
Alterosa, 02 de julho de 2012.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO MÉDIO
SÃO FRANCISCO
Aviso de Licitação
Pregão Presencial n°. 001/2012
CISMESF
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio São Francisco - CISMESF, e esta
Pregoeira, designada através da Portaria nº.
002/2012 - CISMESF, de 02 de Maio de
2012, nos termos da Lei 10.520/2002, levam
ao conhecimento dos interessados, que estará
realizando no dia 18 de julho de 2012 às
09h00m a licitação na modalidade Pregão na
forma Presencial, do tipo: MENOR PREÇO,
cujo OBJETO é: aquisição de combustível,
para atender as necessidades da frota de
veículos do CISMESF, durante o exercício de
2012, conformeAnexo I do edital. LOCAL: na
sede do CISMESF, localizado na Rua Montes
Claros, nº. 1.124, Bairro Nossa Senhora de
Fátima, Pirapora/MG. INFORMAÇÕES
pelo telefone (038) 3743-4619 das 08h00m
às 12h00m e 14h00m às 18h00m, ou pelo
e-mail: cismesf@yahoo.com.br
Pirapora/MG, 06 de julho de 2012
Helena Diniz Moreira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAÍBA/MG
Publicação de Edital
Aviso de Pregão Presencial
nº. 28/2012
O Município de Jaíba/MG torna
público, que realizará no dia
19/07/2012, às 08h00m, em sua
sede, licitação na modalidade de
Pregão Presencial, tipo menor
preço, para aquisição de veículos
tipo ambulância simples remoção,
e veículos de passeio, para
atendimento do convênio 1616/2012
e 755/2012 conforme especificações
constantes do edital e seus anexos,
cuja cópia poderá ser adquirida no
Setor de Licitação.
Jaíba/MG, 05 de julho de 2012
Samuel Figueira de Souza
Pregoeiro Oficial.

Ministério da
Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 05/2012
A Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais torna público aos
interessados que realizará, no dia 07 de Agosto de 2012, às 09:00 horas, em sua Sede, na Rua Januária nº 130,
Floresta, em Belo Horizonte/MG, a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes documentos e propostas
referentes à Tomada de Preços nº 05/2012, Processo nº 01514.001610/2012-45, objetivando a contratação de pessoa
jurídica especializada para a realização dos projetosArquitetônico eAfins (Arquitetônico de Restauração eAgenciamento
externo, Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitário) para a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, localizada em São João delRei, Minas Gerais. O edital está disponível para leitura e para retirada, mediante a entrega de 01 (hum) CD gravável, na
Sede do IPHAN-MG, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 11:00h e das 14:00 às 17:00h; ou gratuitamente no endereço
eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Ulisses Vanucci Lins- Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 93//2012

Processo: 04.000652.12.49
Objeto: Registro de Preços de material uso odontológico (Broca baixa
rotação, lima para canal, cone de guta, condensador e ponta de papel),
conforme especificações constantes do Anexo I, que integra o presente
Edital em todos os seus termos e condições.
Início da recepção de propostas em 12/07/2012
Abertura das propostas dia 23/07/2012 às 09:00horas.
Abertura da sessão de lances dia 23/07/2012 a partir das
09:30horas.
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da
INTERNET.
Para participar da sessão de abertura do pregão eletrônico os interessados
deverão cadastrar-se junto às agências do Banco do Brasil S/A,
gratuitamente, para obtenção da senha de acesso.Para obter informações
sobre o sistema Pregão Eletrônico poderá ser acessado o sítio
www.bb.com.br, opção Governo, ou diretamente em www.governoe.com.br ou www.licitacoes-e.com.br.Prazo para disputa será de 5 (cinco)
minutos para cada lote, acrescido de até 30 (trinta) minutos, fixados
aleatoriamente pelo sistema.
O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o encerramento
iminente do pregão.Para obter informações sobre o cadastro no SUCAF
(Sistema Único de Cadastro de Fornecedores  Belo Horizonte/MG)
poderá ser acessado o sítio www.pbh.gov.br/sucaf ou ligar no telefone
(031) 3277-4677.O edital está disponível no sítio www.pbh.gov.br, opção
licitação ou poderá ser adquirida cópia impressa no endereço abaixo,
pelo valor de R$ 14,82( Quatorze reais e oitenta e dois centavos). O
interessado em adquirir a cópia impressa deverá fazer depósito do valor
correspondente no Banco do Brasil, Agência 1615-2, conta corrente
216.527-9, a favor da SMSA/SUS. O Edital será entregue mediante
apresentação do original do recibo do depósito bancário. Qualquer
informação ou orientação adicional poderá ser obtida na Gerência de
Compras e Licitações, à Avenida Afonso Pena, 2.336, 7º andar, Bairro
Funcionários  Belo Horizonte/MG  ou pelo telefone (31) 3277-7735 e
fax: (31) 3277-7781.
Marilda Batel Ramiro
Pregoeira

Mário Lúcio Diniz
Gerência Administrativa
Marcelo Gouvêa Teixeira
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRASÍLIA DE MINAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREF. MUNICIPAL DE BRASILIA
DE MINAS/MG TORNA PÚBLICO o
Procedimento Licitatório nº. 128/2012
- Pregão Presencial nº. 051/2012, cujo
objeto é Contratação dos serviços com
a utilização de caminhões e máquinas
pesadas para realizar encascalhamento
e manutenção dos trechos críticos
das estradas vicinais do município
de Brasília de Minas. Abertura da
sessão: 19/07/2012 às 09h30min.
Esclarecimentos
pelo
e-mail:
licitacao@brasiliademinas.mg.gov.br
Wanessa Gonçalves
Pregoeira Oficial.

hojeemdia.com.br

Comarca de Belo Horizonte – Secretaria da 16ª Vara Cível – Edital de CITAÇÃO de LMTECH
Comércio de Artigos de Informática Ltda., prazo de 30 (trinta) dias. O Dr. Alexandre Quintino
Santiago. Juiz de Direito da 16ª Vara Cível, na forma da Lei, etc... faz saber que por este Juízo e
Secretaria tramita uma ação de Busca e Apreensão – Dec. 911 ajuizada por Banco Finasa S/A
contra Comércio de Artigos de Informática Ltda., proc. 4731619-12.2009.8.13.0024, tendo por
objeto o veículo Corsa Hatch Maxx, ano 2007, cor prata, placa HFX 7218, chassis
9BGXH68607C187C187962, cuja apreensão foi deferida liminarmente e cumprida em
07/05/2009, e por este edital cita LMTECH Comércio de Artigos de Informática Ltda., na pessoa
do seu representante legal, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do
prazo deste edital, contestar o pedido, ou, sem prejuízo de eventual resposta, caso entenda ter
havido pagamento a maior e desejar restituição, pagar a integralidade da dívida pendente no
prazo de 5(cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo Autor na inicial, hipótese em que o
bem lhe será restituído livre de ônus, sob pena de, não o fazendo, serem tidos como aceitos
verdadeiros os fatos alegados pela autora (art. 285, CPC). Será este publicado na forma da lei e
afixado em local de costume. Belo Hte., 30/05/2012. a) Alexandre Quintino Santiago, Juiz de
Direito; Maria Aparecida Damas, Escrivã.

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E F E RV E D O U RO / M G
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012
A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG torna pública a realização do Procedimento de

Licitação na Modalidade Tomada de Preços n°. 004/2012 - Contratação de empreitada

global para execução de calçamento em bloquete, execução de sarjeta de concreto tipo

1, assentamento de meio fio de concreto nas Ruas: Sergipe e Santa Catarina, Bairro

Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa
Convite nº 003/2012 – CAMPUS 2010 - REV
1 - A FUNDEP comunica aos interessados
que fará Licitação, na modalidade Convite,
como a seguir: elaboração de projetos
executivos, orçamento detalhado e
cronograma físico-financeiro para o prédio
da piscina da Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
UFMG, situado no Campus Pampulha, àAv.
Antônio Carlos, nº 6.627, em Belo Horizonte,
MG. Retirada do Edital: No Setor de Compras
de Obras da Fundep, (Escritório Central do
Projeto Campus 2010, acesso pela Portaria
I da UFMG), portando um cd ou pen drive,
via e-mail sabrinab@ufmg.br ou pelo Portal
de
Compras:
http://
portaldecompras.fundep.ufmg.br tel. (31)
3409-6457. Recebimento dos envelopes: até
o dia 17/07/2012, até 09:00 hs, conforme
Edital. Sabrina Borges de Abreu - Pregoeira.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO MÉDIO
SÃO FRANCISCO
Aviso de Licitação
Pregão Presencial n°. 002/2012
CISMESF
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio São Francisco - CISMESF, e esta
Pregoeira, designada através da Portaria
nº. 002/2012 - CISMESF, de 02 de Maio
de 2012, nos termos da Lei 10.520/2002,
levam ao conhecimento dos interessados,
que estará realizando no dia 19 de julho de
2012 às 09h00m a licitação na modalidade
Pregão na forma Presencial, do tipo:
MENOR PREÇO, cujo OBJETO é:
aquisição de combustível no Município de
Montes Claros, para atender as necessidades
da frota de veículos do CISMESF, durante
o exercício de 2012, conforme Anexo I
do edital. LOCAL: na sede do CISMESF,
localizado na Rua Montes Claros, nº. 1.124,
Bairro Nossa Senhora de Fátima, Pirapora/
MG. INFORMAÇÕES pelo telefone
(038) 3743-4619 das 08h00m às 12h00m
e 14h00m às 18h00m, ou pelo e-mail:
cismesf@yahoo.com.br
Pirapora/MG, 06 de julho de 2012
Helena Diniz Moreira - Pregoeira.

O Município de São Vicente de Minas torna
público que realizará Licitação n° 036/
2012, na Modalidade “TOMADA DE
PREÇOS”, julgamento “Tipo Menor Preço
Global”, para Contratação de empresa
especializada de Engenharia para a
Construção de um conjunto de três galpões
para a implantação no Município de uma
unidade fabril da indústria “Marluvas
Calçados de Segurança Ltda”, com
fornecimento de materiais e mão de obra
conforme o Convênio de Cooperação
Financeira n°. 007/2012 entre o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social SEDE e o Município de São Vicente de
Minas, em estreita observância aos
projetos e, também, às especificações e
normas técnicas pertinentes. Abertura da
documentação: 26 de Julho de 2012 Horário: 10:00 (dez) horas, na Sala de
Licitações da Prefeitura, Rua Visconde do
Rio Branco, 81 - Centro, onde se encontra
o Edital à disposição dos interessados. Email: licitacaopmsvm@gmail.com. São
Vicente de Minas, 05 de Julho de 2012.
Dalva Divina Nogueira - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 125//2012

Processo: 04.001134.12.70
Objeto: Aquisição de Protetor Solar, FPS 30, conforme quantidades,
especificações e condições deste edital e seus anexos.
Início da recepção de propostas em 11/07/2012.
Abertura das propostas dia 20/07/2012 às 09:00 horas.
Abertura da sessão de lances dia 20/07/2012 a partir 09:15 horas.
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da
INTERNET.
Para participar da sessão de abertura do pregão eletrônico os interessados
deverão cadastrar-se junto às agências do Banco do Brasil S/A,
gratuitamente, para obtenção da senha de acesso. Para obter informações
sobre o sistema Pregão Eletrônico poderá ser acessado o sítio
www.bb.com.br, opção Governo, ou diretamente em www.governoe.com.br ou www.licitacoes-e.com.br. Prazo para disputa será de 5 (cinco)
minutos para cada lote, acrescido de até 30 (trinta) minutos, fixados
aleatoriamente pelo sistema. O sistema emitirá, durante a disputa,
aviso alertando para o encerramento iminente do pregão. Para obter
informações sobre o cadastro no SUCAF (Sistema Único de Cadastro
de Fornecedores  Belo Horizonte/MG) poderá ser acessado o sítio
www.pbh.gov.br/sucaf ou ligar no telefone (031) 3277-4677. O edital
está disponível no sítio www.pbh.gov.br, opção licitação ou poderá ser
adquirida cópia impressa no endereço abaixo, pelo valor de R$ 9,88
(nove reais e oitenta e oito centavos). O interessado em adquirir a cópia
impressa deverá fazer depósito do valor correspondente no Banco do
Brasil, Agência 1615-2, conta corrente 216.527-9, a favor da SMSA/
SUS. O Edital será entregue mediante apresentação do original do recibo
do depósito bancário. Qualquer informação ou orientação adicional poderá
ser obtida na Gerência de Compras e Licitações, à Avenida Afonso
Pena, 2.336, 7º andar, Bairro Funcionários  Belo Horizonte/MG  ou pelo
telefone (31) 3277-7735 e fax: (31) 3277-7781.
Marilda Batel Ramiro
Pregoeira
Mário Lúcio Diniz
Gerência Administrativa
Marcos José Mendes de Carvalho
Chefe de Gabinete

Cidade Nova, Município de Fervedouro, através do Convênio nº. 0389/12 - EMG/SEGOV.
Para data de abertura: 27 de julho de 2012 (às 13:00 horas). Maiores informações: Tel.:
(32) 3742-1167 ou na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro.
CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
RESULTADO DE JULGAMENTO TP 007/2012
O prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete comunica o resultado
do presente processo, objeto: contratação de empresa de
engenharia para execução de construção de túmulos no cemitério
Vale do Ipê, neste município. Licitante Vencedor:
EMPREENDIMENTOS OLIVEIRA ZEBRAL LTDA - EPP, Item:
Único, Valor Global: R$ 40.540,78.
Conselheiro Lafaiete 04 de julho de 2012
José Milton de Carvalho Rocha
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
HOMOLOGAÇÃO TP 007/2012
O prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete homologa o presente
processo, objeto: contratação de empresa de engenharia para
execução de construção de túmulos no cemitério Vale do Ipê,
neste município. Licitante Vencedor: EMPREENDIMENTOS
OLIVEIRA ZEBRAL LTDA - EPP, Item: Único, Valor Global: R$
40.540,78.
Conselheiro Lafaiete 04 de julho de 2012
José Milton de Carvalho Rocha
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
PREGÃO Nº 046/2012
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que
fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO NO REGISTRO
DE PREÇO destina a Aquisição de kits de reagentes, insumos,
controles, calibradores, acessórios e demais consumíveis, necessários
para a realização de exames , bioquímicos, imunológicos,
sorológicos e hematológicos do Laboratório Central, com cessão
obrigatória de equipamentos automatizados de bioquímica,
quimiluminescência ou eletroquimioluminescência, ou por
metodologia meia (enzima imunoensaio por micro partículas)/
FPI (enzima imunoensaio por fluorescência polarizada) e
hematologia em comodato, que apresente os requisitos mínimos
descritos no termo de referência do anexo i, deste edital. Data de
Recebimento das propostas e documentação: 23/07/2012 às 10:00
horas, na Avenida Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira nº 10,
Centro,em Conselheiro Lafaiete/MG. Os esclarecimentos e as
informações necessárias aos licitantes serão prestadas na Sala da
Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (31) 37692533 no horário de 12:00 às 16:00 horas.
Conselheiro Lafaiete ,05 de julho de 2012.
Rúbia Maria Santos de Moraes
Pregoeira da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
PREGÃO Nº 047/2012
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que
fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO NO REGISTRO
DE PREÇO destina a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE
MUNCÍPIO. Data de Recebimento das propostas e documentação:
20/07/2012 às 10:00 horas, na Avenida Prefeito Dr. Mário
Rodrigues Pereira nº 10, Centro,em Conselheiro Lafaiete/MG. Os
esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão
prestadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou pelo
telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas.
Conselheiro Lafaiete ,05 de julho de 2012.
Rúbia Maria Santos de Moraes
Pregoeira da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
PREGÃO Nº 048/2012
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que
fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO NO REGISTRO
DE PREÇO destina a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. Data de
Recebimento das propostas e documentação: 24/07/2012 às 10:00
horas, na Avenida Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira nº 10,
Centro,em Conselheiro Lafaiete/MG. Os esclarecimentos e as
informações necessárias aos licitantes serão prestadas na Sala da
Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (31) 37692533 no horário de 12:00 às 16:00 horas.
Conselheiro Lafaiete ,05 de julho de 2012.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
PREGÃO Nº 049/2012
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que
fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO NO REGISTRO
DE PREÇO destina a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
NESTE MUNICÍPIO. Data de Recebimento das propostas e
documentação: 25/07/2012 às 10:00 horas, na Avenida Prefeito
Dr. Mário Rodrigues Pereira nº 10, Centro,em Conselheiro
Lafaiete/MG. Os esclarecimentos e as informações necessárias
aos licitantes serão prestadas na Sala da Comissão Permanente de
Licitação ou pelo telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00
às 16:00 horas.
Conselheiro Lafaiete ,05 de julho de 2012.
Rúbia Maria Santos de Moraes
Pregoeira da CPL

