
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PUBLICIDADE 1º TRIMESTRE DE 2013

DATA EMPENHOS DT. VENC. EMPRESA VALOR HISTÓRICO

26/02/2013 422/1 26/02/2013 EDITORA VIEIRA LTDA 450,00

Proveniente contratação de 
empresa para realização de 
divulgação da programação 
das festividades do Carnaval 

2013 em jornal, sendo 1/2 
página na Edição de 

01/02/2013, divulgação da 
programação do carnaval de 

Guaxupé, na edição de 
02/02/2013.

27/02/2013 43/3

27/02/2013

IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

265,77 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 

Processo de licitação nº 
002/2013 e processo 



nº009/2013. 
NFS Nº 34.830.

27/02/2013

43/1

27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

1.506,03

Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
Extrato do 1º termo aditivo á 
ata de registro de preços nº 

001/2012. 
NFS Nº 34.360 E Nº34. 434.

27/02/2013 43/2 27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

531,54 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 



dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
Extrato 1º termo aditivo ao 

contrato nº 991220682,  torna 
publico a ratificação pelo 
chefe do poder executivo. 

NFS Nº34. 607.

27/02/2013 43/7 27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

708,72 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 – 

A prefeitura de Guaxupé, 
através de sua comissão 

permanente de licitação torna 
publico a realização da 

tomada de preços, processo 



nº 034/2013. 
NFS Nº36332.

27/02/2013

43/4

27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

797,31

Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 – 
a prefeitura de Guaxupé torna 

publico, a ratificação pelo 
chefe do poder executivo 

local, Sr. Jarbas Corrêa filho 
os seguintes processos nº 

008/2013; 005/2013; 
011/2013; 010/2013; 
009/2013; 006/2013; 

007/2013.  
NFS Nº 35138.

27/02/2013 43/5 27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

708,72 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 



serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 - 
a prefeitura de Guaxupé torna 

publico, a ratificação pelo 
chefe do poder executivo 

local, Sr. Jarbas Corrêa filho 
os seguintes processos nº 

015/2013; 014/2013; 
012/2013; 003/2013. 

NFS Nº35663.

27/02/2013 43/6 27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

708,72 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 



com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 - 

Torna publico, nos termos 
dos específicos dispositivos 
da Lei nº8.666/93, a quem 

possa interessar que a partir 
de 29/01/2013, estará 

credenciando  profissionais, 
pessoas físicas ou jurídicas 
para  prestarem serviços na 

área da saúde. 
NFS Nº35. 887.

27/02/2013 684/1 27/02/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

885,90 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 

Extrato do contrato nº 
144/2012, Dispensa128/2012, 
firmado com Marilda Pasqua 



para locação de um imóvel 
residencial para o chefe de 

instrução do TG.
Ao contrato nº 086/2012, 
originado da realização do 

Pregão Presencial nº 039/12, 
firmado com MOPUÃ 

PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA, 

para prorrogação da execução 
do objeto por 30 dias.

NFS Nº 34.360 E Nº34.434.

04/03/2013 43/9 04/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

1.594,62 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 – 
Encerrados os procedimentos 
pela Comissão Permanente 
de licitação e Conselho de 

desenvolvimento de 
Guaxupé, relativos a 



concorrência publica nº 
003/2012, processo nº 

259/2012. NFS Nº 36.410.

04/03/2013

43/8

04/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

5.403,99

Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 

Extrato de convênio Nº 
01/2013. Convênio de 

cooperação que celebram o 
município de Guaxupé e a 
Associação dos Municípios 

da Micro Região, tendo como 
participação o município de 

Guaxupé.
 NFS Nº36.560.

04/03/2013 43/10 04/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

1.948,98 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 



serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
Extrato do 1º termo aditivo 

ao contrato 011/2012 
originado na realização da 

dispensa de licitação 
008/2012.

 NFS Nº36.732.

04/03/2013 43/11 04/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

1.594,62 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 



39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 

a prefeitura de Guaxupé torna 
publico, a ratificação pelo 
chefe do poder executivo 

local, Sr. Jarbas Corrêa filho 
os  seguintes processos. 

Inexigibilidade nº 011/2013- 
Processo Administrativo 

054/2013, para Contratação 
de prestação de serviços  de 
suporte em sistema de banco 

de dados integrado. 
Fornecedor: ORACLE DO 

BRASIL SISTEMAS LTDA. 
NFS Nº37125.

04/03/2013

82/1

04/03/2013

JORNAL DA REGIÃO 
LTDA

2.260,32

Provenientes publicações 
oficiais do município em 

jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 

Pregão nº 91/2011. 
NFS-e Nº408 E Nº409.

06/03/2013 385/1 06/03/2013 RADIO CLUBE DE 
GUAXUPÉ LTDA

1.300,00 Proveniente Contrato nº 
15/2013 cujo objeto é a 

contratação de serviços de 
veiculação em radio para a 
divulgação das festividades 

do Carnaval 2013, sendo 200 
inserções no período de 

24/01/2013 a 12/02/2013, 
com vigência de 30 dias a 

partir da data de sua 
assinatura, conforme 

Dispensa de Licitação nº 
22/2013 e Processo 



Administrativo nº 38/2013.
NFS 00970.

06/03/2013

387/1

06/03/2013

RADIO CIDADE 
GUAXUPÉ FM LTDA

1.600,00

Proveniente Contrato nº 
13/2013 cujo objeto é a 

contratação de serviços de 
veiculação em radio para a 
divulgação das festividades 

do Carnaval 2013, sendo 200 
inserções no período de 

24/01/2013 a 12/02/2013, 
com vigência de 30 dias a 

partir da data de sua 
assinatura, conforme 

Dispensa de Licitação nº 
20/2013 e Processo 

Administrativo nº 36/2013.
NFS 04791.

06/03/2013

388/1

06/03/2013

ASSOCIAÇÃO PRO 
CIDADANIA

1.500,00

Proveniente Contrato nº 
12/2013 cujo objeto é a 

contratação de serviços de 
veiculação em radio para 

divulgação das festividades 
do carnaval 2013, sendo 200 

inserções no período de 
24/01/2013 a 12/02/2013, 
com vigência de 30 dias a 

partir da data de assinatura, 
conforme Dispensa de 
Licitação nº 19/2013 e 

Processo administrativo nº 
35/2013.

NFS-e 00086.

06/03/2013 412/1 06/03/2013 MIRIAN CRISTINA DA 
SILVA XISTO 04441886659

324,00 Proveniente contratação de 
empresa especializada para 



realização de divulgação da 
programação das festividades 

do Carnaval 2013 em som 
volante, no período de 

26/01/2013 a 09/02/2013, 
conforme justificativa anexa.

NFS-e 0012.

06/03/2013

420/1

06/03/2013

JORNAL DA REGIÃO 
LTDA

400,00

Proveniente contratação de 
empresa para realização de 
divulgação da programação 
das festividades do Carnaval 

2013em jornal, sendo ½ 
pagina na Edição de 

01/02/2013, conforme 
justificativa anexa.
NFS-e Nº00423.

07/03/2013 43/12

07/03/2013

IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

885,90 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
Extrato de contrato 012/2013 



originado na realização  de 
dispensa de licitação nº 

019/2013. Processo 
administrativo nº035/2013, 
Serviços de veiculação em 
rádio para divulgação das 
festividades do carnaval, 

2013. 
NFS Nº37318.

07/03/2013 43/13 07/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

2.214,75 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
Extrato de contrato 012/2013 

originado na realização de 
dispensa de licitação nº 

019/2013. Processo 
administrativo 

nº035/2013firmado com 
ASSOCIAÇÃO PRO - 

CIDADANIA, Serviços de 



veiculação em rádio para 
divulgação das festividades 

do carnaval 2013. 
NFS Nº37359.

07/03/2013

249/3

07/03/2013 JORNAL DA REGIÃO 
LTDA

733,44

Proveniente Contrato nº 
04/2013 cujo objeto é a 

publicação por centímetro de 
coluna em páginas internas 

de jornal local, para 
veiculação de atos oficiais do 
município, com vigência até 

31/03/2013, conforme Pregão 
nº 91/2011. O povo do 
município de Guaxupé, 

através de seus 
representantes, aprovou o 
Prefeito Municipal, que 

sancionou a seguinte lei: Nº 
2182 art. 1º. Fica aprovado o 
Orçamento do município de 
Guaxupé para o exercício de 
2013, que estima a receita em 
R$83.413.890,00 (oitenta e 
três milhões, quatrocentos e 

treze mil e oitocentos e 
noventa reais) e fixa a 
despesa em igual valor.

NFS-e Nº416.

07/03/2013 249/1 07/03/2013 JORNAL DA REGIÃO 
LTDA

1.093,44 Proveniente Contrato nº 
04/2013 cujo objeto é a 

publicação por centímetro de 
coluna em páginas internas 

de jornal local, para 
veiculação de atos oficiais do 
município, com vigência até 



31/03/2013, conforme Pregão 
nº 91/2011. Pregão presencial 

nº 004/2013. Processo Nº 
014/2013 REGISTRO DE 

PREÇOS, para futura e 
eventual contratação de 

clínica especializada para 
realização de exames de 

cardiotocografia anteparto, 
densitometria coluna e 
densitometria fêmur em 
clinica própria, por um 

período de 12(doze) meses.
Processo de licitação- 

modalidade Pregão presencial 
nº 005/2013, processo Nº 
019/2013 REGISTRO DE 
PREÇOS visando futura e 
eventual contratação do 

jornal local para veiculação 
de publicações dos atos 
oficiais do município de 

Guaxupé, por um período de 
12 (doze) meses.  

 NFS-e Nº410 E Nº411.

07/03/2013 249/2 07/03/2013 JORNAL DA REGIÃO 
LTDA

2.647,20 Proveniente Contrato nº 
04/2013 cujo objeto é a 

publicação por centímetro de 
coluna em páginas internas 

de jornal local, para 
veiculação de atos oficiais do 
município, com vigência até 

31/03/2013, conforme Pregão 
nº 91/2011. 

CONTRATAÇÃO do jornal 



local para vinculação de 
publicações dos atos oficiais 
do município de Guaxupé.

NFS-e Nº417.

07/03/2013

386/1

07/03/2013

RADIO PASSARO DA 
ILHA FM LTDA – ME

1.700,00

Proveniente Contrato nº 
14/2013 cujo objeto é a 

contratação de serviços de 
veiculação em radio para 

divulgação das festividades 
do Carnaval 2013, sendo 200 

inserções no período de 
24/01/2013 a 12/02/2013, 
com vigência de 30 dias a 

partir da data de sua 
assinatura, conforme 

Dispensa de Licitação nº 
21/2013 e Processo 

Administrativo nº 37/2013.
NFS-e Nº 00.677.

11/03/2013 43/14 11/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

265,77 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 



39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
Torna publico a ratificação 

pelo chefe do poder 
executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa filho os seguintes 
processos: Inexigibilidade 

nº012/2013- Processo 
administrativo nº 062/2013. 

Assinatura das revistas 
Profissão Mestre e Gestão 

Educacional.
NFS Nº37493.

19/03/2013 43/15 19/03/2013

IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

885,90 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 

EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
003/2013, visando futura e 

eventual contratação de jornal 



local para veiculação de 
publicações dos atos oficiais 
do município de Guaxupé/ 

MG .
NFS Nº38.126.

26/03/2013 43/16 26/03/2013

IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

177,18

Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 – 

Extrato contrato 
nº9912317311, originado da 

realização de dispensa 
002/2013- Processo 

numero008/2013, firmado 
com a empresa CORREIOS 

E TELEGRAFOS, para 
prestar serviços postais para o 

município de Guaxupé.
NFS Nº38263.

27/03/2013 43/20 27/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

531,54 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 



GERAIS de Prestação de Serviços de 
Publicações nº 136/2012 cujo 

objeto é a prestação de 
serviços de publicações no 

Diário Oficial "Minas Gerais" 
de atos de expediente 

administrativo de pessoal, 
editais, avisos, adjudicações 

de processos licitatórios, 
dispensa e inexigibilidade de 

licitações e outros cuja 
publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012 - 
Torna publico a ratificação 

pelo chefe do poder 
executivo local, Sr. Jarbas 

Corrêa filho o seguinte 
processo, N º059/2013- 

Processo 
administrativo088/2013. 

Aquisição de peças e 
contratação de serviços  para 
manutenção na maquina PÁ 

CARREGADEIRA da 
secretaria municipal de obras 
e desenvolvimento humano.

NFS Nº39031.

27/03/2013 43/19 27/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

1.151,67 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 



serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
ERRATA DO TERMO DE 
CONVÊNIO Nº12/2013, 

PUBLICADO EM 
06/12/2013, onde se lê: tendo 

por objeto a realização de 
oficinas, palestras e 

atendimento as crianças, aos 
adolescentes, gestantes, 

idosos e famílias.
 NFS Nº38919.

27/03/2013 43/18 27/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

1.328,85 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 



licitações e outros cuja 
publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 
Administrativo nº 253/2012. 
EXTRATO DE CONVENIO, 

Nº 21/2013. Convenio de 
cooperação que celebram, o 
município de Guaxupé e a 

associação Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Guaxupé 
tendo como objeto atender 

aproximadamente 170(cento 
e setenta) pessoas com 

deficiência intelectual c/ou 
múltipla. 

NFS Nº38814.

27/03/2013 43/17 27/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

354,36 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 
de Prestação de Serviços de 

Publicações nº 136/2012 cujo 
objeto é a prestação de 

serviços de publicações no 
Diário Oficial "Minas Gerais" 

de atos de expediente 
administrativo de pessoal, 

editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, 

dispensa e inexigibilidade de 
licitações e outros cuja 

publicidade é exigida por lei, 
com vigência até 04/10/2013, 
conforme Inexigibilidade nº 

39/2012 e Processo 



Administrativo nº 253/2012. 
Processo de licitação, 
modalidade Pregão 

Presencial nº010/2013. 
Processo nº076/2013. 

REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual e futura 
aquisição de: Gasolina 
comum, Etanol, Óleo 
Diesel/Biodiesel. Para 

abastecimento da frota de 
veículos da Prefeitura de 

Guaxupé dentro do perímetro 
urbano do município de 

Guaxupé, por um período de 
12 meses.

NFS Nº38481.

28/03/2013 421/1 28/03/2013
FOLHA DO POVO 

GRAFICA E EDITORA 
LTDA

400,00

Proveniente contratação de 
empresa para realização de 
divulgação da programação 
das festividades do Carnaval 

2013 em jornal, sendo ½ 
pagina na Edição de 

02/02/2013, conforme 
justificativa anexa. 

NFS Nº00120

TOTAL DAS DESPESAS
(TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO 

CENTAVOS).


