
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PUBLICIDADE 2º TRIMESTRE DE 2013

DATA EMPENHOS DT. VENC. EMPRESA VALOR HISTÓRICO

05/04/2013 43/21 05/04/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

4.252,32

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 
018/2013 FIRMADO COM 
A VIAÇÃO GUAXUPÉ 
LTDA. Serviços de transporte 
de alunos das escolas 
municipais urbanas e rurais, 
em ônibus.
NFS Nº39285.

05/04/2013 43/22 05/04/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

620,13 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 as Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho os seguintes 
processos. Aquisição de 
materiais para pintura da 
secretaria de educação.
NFS Nº39423.

05/04/2013 914/2 05/04/2013 JORNAL DA REGIÃO 
LTDA- ME

50,61 Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013. Processo 
Nº 098/2013, REGISTRO 
DE PREÇOS  para futura 
contratação de empresa 
especializada para realização 
de serviços de alinhamento, 
balanceamento, cambagem, e 



caster para os veículos da 
Policia Militar por um 
período de 12 (doze) meses.
E Processo Nº 099/2013, 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
contratação de empresa 
especializada para o 
fornecimento de fraldas 
geriátricas descartáveis para 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social,  por 
um período de 12 (doze) 
meses.
NFS-e Nº447.

05/04/2013 914/1 05/04/2013
JORNAL DA REGIÃO 

LTDA- ME
101,24

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013. Processo 
N º 086/2013, Contratação de 
empresa especializada para 
fornecimento de toldo com 
cobertura em policarbonato 
de 6 mm e corrimão para o 
centro de diagnostico 
Enfermeiro Pio Damião.
NFS-e Nº445.

05/04/2013 914/3 05/04/2013 JORNAL DA REGIÃO 
LTDA- ME

214,62 Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013. Processo 
Nº 110/2013, Contratação de 
empresa para prestação de 



serviços de implantação e 
desenvolvimento de projetos, 
módulos, dança, teatro, 
artesanato, artes circenses e 
oficinas recreativas de 
musica para jovens 
participantes do Projovem 
sob-responsabilidade da 
Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social, 
durante um período de ate 12 
(doze) meses.
 NFS-e Nº449.

05/04/2013 914/4 05/04/2013
JORNAL DA REGIÃO 

LTDA- ME
480,58

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013. Processo 
Nº 078/2013, REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de 
empresa especializada na 
prestação de serviços 
funerários bem como no 
translado de corpos, por um 
período de 12(doze) messes.
NFS-e Nº446.

05/04/2013 914/5 05/04/2013 JORNAL DA REGIÃO 
LTDA- ME

33,74 Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013. Processo 
numero 104/2013, 
Contratação de empresa para 
coleta, transporte tratamento 



e destinação final dos 
resíduos de serviço de saúde, 
grupos “A”, “B” e “E”, 
conforme resolução 306 da 
Diretoria Colegiada da 
ANVISA,  por um período de 
12(doze) meses. 
NFS-e Nº452.

09/04/2013 43/23 09/04/2013 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. 
Torna publico as Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho os seguintes 
processos: Dispensa nº 
063/2013- Processo 
administrativo 092/2013. 
Aquisição de peças para 
manutenção de veículos da 



frota municipal. 
NFS Nº39. 676.

09/04/2013 914/6 09/04/2013
JORNAL DA REGIÃO 

LTDA- ME
84,35

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013. Processo 
Nº 117/2013, Contratação de 
profissional artesão para o 
CAPS ( Centro de Atenção 
Psicossocial), por se tratar de 
um serviço característico da 
referida unidade e ser 
requisito para o 
credenciamento junto ao 
Ministério da Saúde, 
conforme estabelece a 
Portaria 336/GM/2002, 
durante um período de 12 
(doze) meses.
E processo Nº 118/2013, 
REGISTRO DE PREÇOS, 
para futura e eventual 
aquisição de Leite Integral 
Longa Vida, para a Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento Social 
distribuir a crianças e idosos 
em situação de risco 
alimentar e vulnerabilidade 
social do município de 
Guaxupé, durante um período 
de 12(doze) meses.   
NFS-e Nº458.

18/04/2013 43/24 18/04/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 177,18 Proveniente 1º Termo de 



ESTADO DE MINAS 
GERAIS

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 as Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho o seguinte 
processo; Dispensa nº 
068/2013- processo 
administrativo 
100/2013.Contratação de 
serviços de remoção em 
ambulância UTI para usuário 
da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 NFS Nº39. 826.

18/04/2013 43/25 18/04/2013 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 as Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho os seguintes 
processos: Dispensa nº 
066/2013 Aquisição de 
mangueira de aço carbono 
para caminhão multi-ação da 
secretaria municipal de obras 
e desenvolvimento urbano.; 
Dispensa nº 070/2013 
Aquisição de telão para 
projeção multimídia para a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social; 
Dispensa nº 
071/2013Aquisição de 
medalhas e troféus para 
premiação das equipes 
vencedoras dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais, 
JEMG 2013, Etapa 
Municipal.



NFS Nº39.993.

18/04/2013 1545/1 18/04/2013
PUBLIART’S 

PUBLICAÇÕES LTDA
636,90

Proveniente publicação de 
Aviso de Licitação da 
Tomada de Preços nº 02/2013 
no Jornal Hoje em Dia, 
conforme justificativa anexa. 
Processo Nº087/2013. O 
município de Guaxupé torna 
publico a realização da 
TOMADA DE PREÇOS  
002/2013 destinada a seleção 
e contratação de empresa 
especializada com vistas à 
execução de serviços de 
remoção/modificação na rede 
de energia elétrica.
NFS Nº 0.088

18/04/2013 1491 18/04/2013
RUTH AVELAR ALBO - 

ME
363,00

Proveniente contratação de 
empresa para realização de 
serviços de impressão digital 
em lona medindo 
aproximadamente 5,60 x 1,85 
m com o brasão do município 
de Guaxupé, para ser 
utilizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, 
conforme justificativa anexa.

18/04/2013
1397 18/04/2013 PAULO SERGIO 

ALVARENGA FRAGOSO 
- ME

240,00
Proveniente contratação de 
serviços gráficos para 
confecção de flyers em 
formato 15x21 cm, com 
impressão em papel couchê 
liso, para divulgação do 



Projeto "Bola em Jogo" para 
a população de Guaxupé, que 
consistirá na prática de 
diversas modalidades 
(Basquete, Volei, Futsal, 
Handball e Futebol de 
Campo) no Ginásio 
Poliesportivo, campo do 
bairro Santa Cruz e quadras 
dos bairros N.S. das Dores e 
Parque dos Municípios I, 
conforme Pregão nº 40/2012.

23/04/2013 43/26 23/04/2013 IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS

442,95 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 nº 019/2013. 
Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de 



medicamentos do REMUME, 
durante um período de 12 
meses, para a Secretaria 
Municipal de Saúde do 
município de Guaxupé/ MG. 
Torna publico as Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho o seguinte 
processo: Dispensa nº 
072/2013- Processo 
administrativo 106/2013. 
Contratação de serviços de 
remoção em ambulância UTI 
Para usuários da Secretaria 
de Saúde.
NFS-e Nº40560.

25/04/2013 43/28 25/04/2013 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. 



ERRATA PUBLICAÇÕES- 
EXTRATO DA SEGUINTE 
RATIFICAÇÃO. Dispensa nº 
068/2013. Serviço de 
remoção em ambulância UTI.
NFS Nº40905.

25/04/2013 43/27 25/04/2013
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. 
Torna publico as Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho o seguinte 
processo. Inexigibilidade n 
014/2013- Processo 
administrativo 108/2013. 
Pagamento de DPVAT.
NFS Nº40671.

02/05/2013 43/31 02/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

442,95 Proveniente 1º Termo de 
Apostilamento ao Contrato 



ESTADO DE MINAS 
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 ratificações 
pelo Chefe do Poder 
executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa filho o seguinte 
processo: Dispensa  nº 
076/2013- Processo 
Administrativo 113/2013. 
Prestação de assessoria e 
orientação técnica, 
administrativa e jurídica, para 
o município de Guaxupé. 
Fornecedor Instituto 
Brasileiro de Administração 
Municipal.
Extrato da ata de registro de 
preços 006/2013, originada 
da realização do pegão 
presencial 009/2013. 
Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de 



gêneros alimentícios para 
compor a Cesta Básica para 
distribuição a famílias em 
situação de risco e 
vulnerabilidade social do 
município de Guaxupé, com 
vigência de 12 (doze) meses 
a partir da data de 
publicação.    
NFS Nº41479.

02/05/2013 43/30 02/05/2013
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. 
Torna publico a ratificações 
pelo Chefe do Poder 
executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa filho o seguinte 
processo: Dispensa nº 
077/2013- Processo 
Administrativo 



115/2013.Aquisição de 
materiais de construção para 
reformas de imóveis de 
famílias atendidas pela 
Secretaria Municipal  de 
Desenvolvimentos Social.
 Torna publico a ratificações 
pelo Chefe do Poder 
executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa filho o seguinte 
processo: Dispensa  nº 
078/2013- Processo 
Administrativo 
116/2013.Contratação de 
serviços de remoção em 
ambulância UTI para 
usuários da secretaria de 
saúde.
 NFS Nº41284.

02/05/2013 43/29 02/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

1.683,21 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. 
Pregão Presencial nº 
020/2013, Processo nº 
109/2013. Registro de preços 
para futura e eventual 
contratação de serviços de 
locação mensal do aparelho 
BIPAP invasivo e NO-
BREAK.
Extrato de registro de preços 
004/2013. Registro de preços 
para eventual e futura 
aquisição de cartuchos, fitas, 
toners, e recargas para 
impressoras e copiadoras das 
diversas Secretarias da 
Prefeitura de Guaxupé /MG 
com vigência de 12(doze) 
meses a parir da data de 
publicação. 
Extrato da ata de registro de 
preços 005/2013, originada 
do Pregão Presencial nº 
010/2013 com a empresa 
MAGA – IMIGRANTES 
COMERCIO DE 
COMBUSTIVES E 
LUBRIFICANTES LTDA. 
Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de 
gasolina comum, etanol, 
Óleo/diesel para o 
abastecimento da frota de 
veículos da Prefeitura de 
Guaxupé.



Pregão Presencial015/2013. 
Registro de preços para 
futura e eventual contratação 
de empresa especializada 
para o fornecimento de pneus 
para os veículos da frota do 
município de Guaxupé e dos 
veículos da Policia Militar, 
por um período de 12 (doze) 
meses, cuja abertura estava 
marcada para o dia 26 de 
março de 2013.  
NFS Nº41062.

03/05/2013 43/33 03/05/2013
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 de convenio nº 
32/2013. Convenio de 
cooperação que celebram o 
município de Guaxupé e a 



Associação do Setor 
Calçadista de Guaxupé 
ASSOCIG, tendo como 
objeto o fortalecimento e 
divulgação do Polo 
Calçadista de Guaxupé.
Extrato de convenio nº 
33/2013: Convenio de 
cooperação que celebram o 
Município de Guaxupé e a 
GUAXU – SOS Animal – 
Associação Protetora dos 
Animais, tendo como objeto 
a execução do programa de 
controle populacional e posse 
responsável de cães e gatos.
Extrato de Convenio nº 
34/2013-Convenio de 
cooperação que celebram o 
Município de Guaxupé e a 
Sociedade Recreativa 
Planaltinho, tendo  por objeto 
dar continuidade com o 
projeto Bom Bom – Bom de 
Bola Bom na Escola que visa 
o atendimento de crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos, 
com atividades esportivas. 
 NFS Nº41906.

03/05/2013 43/32 03/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

620,13 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. 
Pregão Presencial 
nº024/2013, Processo 
nº119/2013 Registro de 
preços para futura e eventual 
contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de alimentação 
coletiva, compras de 
materiais e de insumos, 
preparo e distribuição de 
refeições para o restaurante 
popular de Guaxupé.
Extrato da ata de registro de 
preços 007/2013, originada 
da realização do Pregão 
Presencial 012/2013. 
Registro de preços para 
futura e eventual contratação 
de empresa especializada na 
preparação de serviços 
funerários bem como no 
translado de corpos. 
NFS Nº41706.



06/05/2013 43/35 06/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

442,95

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 as ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho o seguinte 
processo: Dispensa nº 
079/2013 Proc. Adm. 
120/2013. Contratação de 
serviços de remoção em 
ambulância UTI para 
usuários da Secretaria de 
Saúde.
 NFS Nº42343.

06/05/2013 43/34 06/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

2.657,70 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 2 TERMO 
ADTIVO AO CONTRATO 
030/2011, originado da 
realização pelo Processo de 
Dispensa nº 021/2011 
firmado com, Vicente de 
Paula Lessa do Valle , 
prorrogação do prazo de 
vigência por 12 meses. 
Extrato de Contrato 
050/2013, originado da 
realização do Processo de 
Dispensa de licitação nº 
069/2013 Proc. Adm. 
101/2013  firmado com 
LOURENÇO & 
LOURENÇO  S/C LTDA. 
Prestação de serviços de 
exames de ultrassonografia 
para usuários atendidos para 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Extrato do Contrato 



055/2013 originado da 
realização de Dispensa de 
Licitação nº 073/2013 Proc. 
Adm.  107/2013 firmado com 
IMMAGINE 
DIAGNOSTICOS 
MEDICOS LTDA EPP. 
Realização de exames de 
imagenologia de media e alta 
complexidade para a 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 
EXTRATO DO CONTRATO 
059/2013 originado da 
inexigibilidade da Licitação 
nº  015/2013 Proc. Adm. Nº 
114/2013- Contratação de 
serviços para capacitação 
continuada de professores 
das escolas Municipais de 
Ensino Infantil.
NFS Nº42086.

06/05/2013 1942 06/05/2013
PUBLIART’S 

PUBLICAÇOES LTDA

635,90 Proveniente publicação de 
Aviso de Licitação da 
Tomada de Preços nº 03/2013 
no Jornal Hoje em Dia, 
conforme justificativa anexa. 
Processo nº128/2013, 
empreitada por menor preço 
global, destinada a seleção e 
contratação de empresa 
especializada com vistas a 
serviços de pavimentação 
asfáltica através do Plano 
Comunitário de 



Pavimentação (PCP).
NFS-e Nº115.

16/05/2013 43/36 16/05/2013

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 chamada publica 
nº  001/2013. Chamada 
Pública para aquisição de 
gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao 
atendimento do programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar.
NFS Nº42699.

16/05/2013 43/37 16/05/2013
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 – 
Processo de licitação, 
modalidade Pregão 
Presencial nº 129/2013. 
Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de 
material de limpeza e 
correlatos destinados às 
secretarias da prefeitura de 
Guaxupé / MG.
Torna Publico a Revogação 
do processo licitatório 
079/2013- Pregão Presencial 
013/2013.
 NFS Nº43033.

16/05/2013 43/38 16/05/2013
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 – 
Extrato da Ata de registro de 
preços 010/2013 e pregão 
presencial nº 015/2013. 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
contratação de empresa 
especializada para o 
fornecimento de pneus para 
os veículos da frota dos 
veículos da Prefeitura 
Municipal de Guaxupé e dos 
veículos da Policia Militar 
com vigência de 12 meses a 
partir da data de publicação.
Extrato da Ata de 
REGISTRO DE PREÇOS 
012/2013 originada da 
realização do Pregão 
Presencial nº 016/2013. 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
Contratação de empresa 
especializada para futura e 
eventual contratação  de 
serviços de alinhamento, 



balanceamento, cambagem e 
caster  para os veículos da 
frota dos veículos da 
Prefeitura Municipal de 
Guaxupé e dos veículos da 
Policia Militar com vigência 
de 12 (doze) meses a partir 
da data de publicação.
  NFS Nº43405.

16/05/2013 914/7 16/05/2013
JORNAL DA REGIAO 

LTDA ME
33,74

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – Processo 
de Licitação- modalidade  
Pregão  Presencial nº 
025/2013, Processo nº 
123/2013. Contratação de 
empresa especializada para o 
fornecimento gêneros 
alimentícios destinada aos 
alunos das Escolas 
Municipais de Ensino 
Fundamental e Infantil e 
Creches Conveniadas. 
NFS-e Nº474.

16/05/2013 914/11 16/05/2013
JORNAL DA REGIAO 

LTDA ME

84,36 Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – O 
Município de Guaxupé, 
através da Secretaria  
Municipal de Administração/ 
Divisão de Recursos 



Humanos, comunica que 
estará recrutando 
profissionais, para o 
preenchimento de vaga, 
atendendo a demanda 
justificada da Secretaria 
Municipal de Saúde.
NFS-e Nº483.

16/05/2013 914/10 16/05/2013
JORNAL DA REGIAO 

LTDA ME
137,70

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – A 
câmara Municipal de 
Guaxupé, Estado de Minas 
Gerais, com fundamento no 
art. 37, X, da Constituição 
Federal, aprova e o Prefeito 
de Guaxupé, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho, sanciona a 
seguinte lei: LEI Nº 2191. 
ESTABELECE 
VENCIMENTO BASE DOS 
CARGOS EFETIVOS QUE 
ESPECIFICA, E QUE 
COMPÔEM O QUADRO 
DE PESSOAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
NFS-e Nº477.

16/05/2013
914/9 16/05/2013

JORNAL DA REGIAO 
LTDA ME

134,96 Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – Processo 



de Licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 
029/2013, Processo nº 
132/2013. Contratação de 
empresa especializada para 
fornecimento e instalação de 
placas de nomenclatura de 
ruas do município.
Processo de Licitação, 
modalidade Pregão 
Presencial nº 030/2013, 
Processo nº 133/2013, com 
julgamento pelo critério de 
MAIOR OFERTA. 
Contratação de Instituição 
Financeira Publica ou 
Privada, para a prestação de 
serviços com exclusividade 
de pagamento de 
vencimentos, salários, 
proventos, aposentadorias, 
pensões e similares, dos servi 
dores da Administração 
Publica Municipal Direta e 
Autárquica do município de 
Guaxupé. 
NFS-e Nº476.

16/05/2013 914/8 16/05/2013 JORNAL DA REGIAO 
LTDA ME

67,48
Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – Processo 
de Licitação Modalidade 
Pregão Presencial nº 
027/2013, Processo nº 



129/2013. REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de 
material de limpeza e 
correlatos destinados as 
Secretarias da Prefeitura de 
Guaxupé/MG durante um 
período de 12 (doze) meses.
NFS-e Nº475.

16/05/2013 2076 16/05/2013
PUBLIART’S 

PUBLICAÇOES LTDA 2.219,60

Proveniente publicação de 
Avisos de Licitação da 
Tomada de Preços nº 
04/2013, Tomada de Preços 
nº 05/2013, Pregão Nº 
30/2013 e Resultado da 
Tomada de Preços nº 02/2013 
no Jornal Hoje em Dia, 
conforme justificativa anexa.
 NFS-e Nº132.

22/05/2013 43/39 22/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

1.417,44 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 – 
RESULTADO DA TOMADA 
DE PREÇOS nº 002/2013. O 
município de Guaxupé- MG, 
vem comunicar o resultado 
da Tomada de Preços nº 
002/2013 – Processo 
Administrativo 087/2013, 
realizada no dia 12 de abril 
de 2013.
EXTRATO DE CONVENIO 
Nº 35/2013.Convenio de 
cooperação que celebram o 
Município de Guaxupé e a 
Associação dos Produtores 
Rurais e Agricultores 
Familiares de Guaxupé, 
tendo como objeto a 
produção  e comercialização 
dos produtos das da 
agricultura familiar.
 NFS-e Nº43793.

22/05/2013 43/41 22/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

442,95 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 
014/2013, originada da 
realização do Pregão 
Presencial 017/2013. 
Registro de Preços para 
futura e eventual contratação 
de empresa especializada  
para o fornecimento de 
fraldas geriátricas para a 
Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social.
   NFS Nº44291.

22/05/2013 43/40 22/05/2013 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 – 
EXTRATOS DE 
ONVENIOS Nº 35/2013 E 
39/2013. Extrato de 
Convenio que celebram o 
município de Guaxupé e a 
Associação dos Produtores 
Rurais, a Escola Municipal 
Nossa As. Aparecida, o 
Instituto Cultural Elias José e 
o Instituto 14 Bis de 
Educação e Cultura.
NFS Nº43975.

22/05/2013 914/12 22/05/2013
JORNAL DA REGIÃO 

LTDA ME
214,61

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – Processo 
de Licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 
037/2013, Processo nº 
150/2013. Contratação de 
empresa especializada em 
realização de Show 
Pirotécnico, que será 
realizado na cidade de 
Guaxupé  no dia 01/06/2013, 
como parte das 
comemorações do aniversario 
da cidade.
 NFS-e Nº489.

27/05/2013 43/42 27/05/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 

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



GERAIS

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 nº 032/2013. 
Processo nº 141/2013. 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
aquisição de material 
elétricos para atender as 
secretarias diversas  e 
convênios da Prefeitura de 
Guaxupé durante um período 
de 12 (doze) meses.
NFS Nº44492.

27/05/2013 43/43 27/05/2013
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 – 
Torna Publico a RESCISÃO 
DO CONTRATO 034/2013.
EXTRATO DO 1º TERMO 
ADTIVO AO CONTRATO 
131/2012, originado da 
Despensa nº 097/2012. 
Aumento do quantitativo e 
prorrogação do prazo de 
vigência por mais três meses.
 NFS Nº44845.

28/05/2013 2486 28/05/2013
PAULO SERGIO 

ALVARENGA FRAGOSO 
- ME

3.361,00

Proveniente realização de 
serviços gráficos para 
confecção de cartazes, 
cartões e folders para 
divulgação da programação 
do Aniversário da Cidade, 
conforme Pregão nº 40/2012.

04/06/2013 43/46 04/06/2013
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 – 
Torna Publico a Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local, Sr. Jarbas 
Corrêa Filho, o seguinte 
processo. Dispensa nº 
086/2013. Proc. Adm. 
148/2013. Contratação de 
serviços de remoção em 
ambulância UTI para 
usuários da Secretaria de 
Saúde.  
NFS Nº45329.

04/06/2013 43/47 04/06/2013
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 – 
Processo de Licitação – 
Modalidade Pregão 
Presencial n º 036/2013, 
Processo nº 149/2013. 
Contratação de empresa 
especializada para prestar 
serviço nas festividades do 
aniversario da Cidade no 
período de 30/05/2013 a 
02/06/2013, no município de 
Guaxupé, conforme descrito 
no Anexo 1- Termo de 
Referencia do edital.
NFS Nº45507.

04/06/2013 43/44 04/06/2013
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 DO CONTRATO 
Nº 060/2012 ORIGINADO 
DA REALIZAÇÃO DE 
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.
 EXTRATO DE CONTRATO 
Nº061/2013, para contratação 
de profissional para 
manutenção do relógio da 
Catedral, Nossa Senhora das 
Dores de Guaxupé.
EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 062/2013 Contratação de 
empresa de transporte e 
tratamento da saúde
EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 063/2013. Contratação do 
show artístico da dupla 
João Bosco e Vinicius para 
apresentação no dia, 
31/05/2013 nas festividades 
do aniversario da Cidade.
EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 064/2013. Contratação de 
profissionais para ministrar 
cursos profissionalizantes no 
CRAS.
 EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 065/2013. Contratação de 
serviços de analises de 
exames laboratoriais, para 
Secretaria Municipal de 
Saúde.



 EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 66/2013. Contratação de 
profissional artesão para o 
CAPS.
 EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 67/2013. Processo de 
Licitação firmado para 
Internação de dependentes 
químicos em comunidade 
terapêutica. 
EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 68/2013. Prestação de 
serviços de implantação e 
desenvolvimento de projetos, 
módulos dança teatro, da 
Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social.
NFS Nº44980.

04/06/2013 43/45 04/06/2013
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 DO TERMO 
ADTIVO AO CONVENIO N 
º 26/2013. Tendo como 
objeto a alteração da clausula 
quarta dos recursos 
financeiros.
 NFS Nº45120.

04/06/2013 914/13 04/06/2013
JORNAL DA REGIAO 

LTDA ME
151,83

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – Processo 
de Licitação modalidade 
Pregão Presencial nº 
045/2013, Processo nº 
162/2013. REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de lentes e 
armações de óculos para o 
atendimento a população do 
município de Guaxupé com 
risco de vulnerabilidade 
social, durante um período de 
12 (doze) meses.
NFS-e Nº492.

04/06/2013 2586 04/06/2013 PUBLIART’S 
PUBLICAÇÕES LTDA

635,90
Proveniente publicação de 
Aviso de Licitação da 
Tomada de Preços nº 06/2013 
no Jornal Hoje em Dia, 
conforme justificativa anexa. 
TOMADA DE PREÇOS 
destinada à seleção e 
contratação de empresa 
especializada com vistas à 



execução de serviços de 
construção de muros.
NFS-e Nº166

04/06/2013 2623/1 04/06/2013 GRAFICO YAGO LTDA. 616,00

Proveniente realização de 
serviços gráficos para 
confecção de banners 
verticais, lona front light 
fosca, acabamento soldado, 
para divulgação das 
festividades do Aniversario 
da Cidade, conforme Pregão 
nº 40/2012.
 NFS Nº474.

11/06/2013 43/49 11/06/2013
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- 
Processo de Licitação, 
modalidade Pregão 
Presencial Nº 042/2013, 
Processo nº 159/2013. 



REGISTRO DE PREÇOS, 
para eventual e futura 
aquisição de Lubrificantes e 
Produtos de Limpeza para a 
frota de todas as secretarias 
do Município de Guaxupé e 
convênios por um período de 
12(doze) meses. 
 NFS Nº46198.

11/06/2013 43/48 11/06/2013
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 – 
Torna publico a Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local Sr. Jarbas 
Corrêa Filho, o seguinte 
processo: Dispensa nº 
090/2013. Processo 
Administrativo 164/2013. 
Contratação de serviços de 



remoção em ambulância UTI 
para usuários da Secretaria de 
Saúde.
NFS Nº45937.

11/06/2013 914/14 11/06/2013 JORNAL DA REGIAO 
LTDA ME

197,75

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – AVISO 
DE LICITAÇÃO: CARTA 
CONVITE 003/2013. O 
Município de Guaxupé, 
Estado de Minas Gerais, 
através de sua comissão 
Permanente de Licitação, 
torna publico para o 
conhecimento de todos os 
interessados a realização da 
Carta Convite 003/2013, 
processo nº 173/2013, 
empreitada do tipo Menor 
Preço por Item visando a 
seleção e contratação de 
empresa especializada para a 
elaboração de diversos 
projetos de iluminação 
publica para a Secretaria 
Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura de Guaxupé/MG.
 NFS-e Nº507.

11/06/2013 914/15 11/06/2013
JORNAL DA REGIAO 

LTDA ME

118,10 Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 



Pregão nº 05/2013 – 
ERRATA, o Município de 
Guaxupé, através de sua 
Secretaria Municipal de 
Administração, comunica 
que na Publicação de 
Licitação Pregão Presencial 
050/2013, onde se lê: 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
aquisição de construção para 
todas as Secretarias da 
Prefeitura de Guaxupé, 
durante um período de 12 
(doze) meses, leia-se: 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
aquisição de materiais para 
construção para todas as 
Secretarias da Prefeitura de 
Guaxupé, durante um período 
de 12 (doze) meses, 
permanecendo inalterados 
todos os demais termos 
daquela publicação.
NFS-e Nº508.

13/06/2013 43/50 13/06/2013
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 – 
EXTRATO DA  ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
016/2013, originada da 
realização do Pregão 
Presencial 031/2013. 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
aquisição de lanches tipo 
x-salada e agua mineral 
natural de 500 ml e copo 200 
ml, para atender todas as 
Secretarias da Prefeitura de 
Guaxupé.
 NFS Nº46815.

24/06/2013 43/53 24/06/2013
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 – 
ERRATA, o Município de 
Guaxupé, através de sua 
Secretaria Municipal de 
Administração, comunica 
que na Publicação do Aviso 
de Licitação Pregão 
Presencial 050/2013, onde se 
lê: REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
aquisição de materiais para 
construção para todas as 
Secretarias da Prefeitura de 
Guaxupé, durante um período 
de 12 (doze) meses.  
 NFS Nº47671.

24/06/2013 43/54 24/06/2013 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 - 
Torna publico a Ratificações 
pelo Chefe do Poder 
Executivo local Sr. Jarbas 
Corrêa Filho, o seguinte 
processo:  Dispensa nº 
095/2013. Processo 
Administrativo 175/2013. 
Serviços de hospedagem em 
hotel para menores assistidas 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.
 NFS Nº47828.

24/06/2013 43/55 24/06/2013
IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

1.240,26 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 



Nº43/2013 que celebram o 
Município de Guaxupé e o 
Aero Club de Guaxupé, 
tendo por objeto a formação 
e capacitação de alunos na 
área de aviação.
 EXTRATO DE CONVENIO 
Nº44/2013 que celebram o 
Município de Guaxupé e o 
Aero Club de Guaxupé, 
tendo por objeto a divulgação 
e a realização do evento 
aeronáutico.  EXTRATO DE 
CONVENIO Nº45/2013 que 
celebram o Município de 
Guaxupé e o Núcleo dos 
Orquidófilos de Guaxupé, 
tendo por objeto a  Exposição 
Nacional de Orquídeas de 
Guaxupé.
 EXTRATO DE CONVENIO 
Nº46/2013 que celebram o 
Município de Guaxupé e o 
Esporte Clube Palmeirinha, 
tendo por objeto as categorias 
de base e adulto.
 EXTRATO DE CONVENIO 
Nº47/2013 que celebram o 
Município de Guaxupé e a 
Entidade Capoeira para todos 
S/A, tendo por objeto o 
desenvolvimento de um 
trabalho social com crianças, 
jovens e adolescentes. 
 EXTRATO DE CONVENIO 
Nº48/2013 que celebram o 



Município de Guaxupé e a 
Fundação Educacional 
Professor Jose Gonella, tendo 
por objeto proporcionar 
educação e formação de nível 
técnico para os jovens. 
 EXTRATO DE CONVENIO 
Nº49/2013 que celebram o 
Município de Guaxupé e o 
Clube Atlético Parque dos 
Municípios ||, tendo por 
objeto o Projeto Primeiro 
Passo- Escolinha de base 
para crianças e adolescentes.
 NFS Nº47916.

24/06/2013 43/52 24/06/2013 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 – 
EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 



017/2013, originada da 
realização do Pregão 
Presencial nº035/2013. 
REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual 
aquisição de refrigerantes em 
lata, para eventos e 
festividades a serem 
realizadas pela Secretaria 
Municiapal DE Cultura, 
Esporte e turismo.
NFS Nº47505.

24/06/2013 43/51 24/06/2013
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 – 
Torna Publico a 
REVOGAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATORIO 
133/2013, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 030/2013.



 NFS Nº47009.

24/06/2013 914/16 24/06/2013
JORNAL DA REGIAO 

LTDA ME
101,22

Provenientes publicações 
oficiais do município em 
jornal local durante o 
exercício de 2013, conforme 
Pregão nº 05/2013 – Decreto 
Municipal nº 1560, de 29 de 
maio de 2013. REAJUSTA O 
VALOR DA BOLSA 
ESTAGIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.
NFS-e Nº519.

24/06/2013 1325/1 24/06/2013
GRAFICA YAGO LTDA.

1.204,20

Proveniente realização de 
serviços gráficos para 
confecção de adesivos, faixas 
e banners que serão 
utilizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde na 
Campanha de Combate ao 
Mosquito Aedes Aegypt, 
conforme Pregão nº 40/2012.
NFS Nº491.

TOTAL DAS DESPESAS:        R$ 42.417,17     (QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). 


