
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PUBLICIDADE 3º TRIMESTRE DE 2014

DATA EMPENHOS DT. VENC. EMPRESA VALOR HISTÓRICO

01/07/2014 1905/3 01/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$207,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº178 - CAMPANHA: "VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2014".

03/07/2014 1905/8 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$759,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 -  SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº185 - CAMPANHA: "COLETA SELETIVA".

03/07/2014 1905/12 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$887,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº186 - CAMPANHA: "COLETA SELETIVA ( CRIAÇÃO DE
FOLDER)".

03/07/2014 1905/11 03/07/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$916,85 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº184 - CAMPANHA: "RÓTULOS DELÍCIAS EM FAMÍLIA -



PROJETO DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL".

03/07/2014 1905/10 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$161,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº187 - CAMPANHA: "ADESIVOS VEÍCULOS".

03/07/2014 1905/9 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$457,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº188 - CAMPANHA: "KIT HIGIENE BUCAL ( CRIAÇÃO
FLYER)".

03/07/2014 1905/4 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$8.400,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº179 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS".

03/07/2014 1905/7 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$207,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº182 - CAMPANHA: "CONFECÇÃO DE 500 CONVITES
REFERENTES PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL".

03/07/2014 1905/6 03/07/2014 VISUALIZE ASSESSORIA R$552,00 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e



DE COMUNICAÇÃO LTDA

publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,
com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou
rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo

Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº183 - CAMPANHA: "SECRETARIA DE SAÚDE - KIT

BUCAL".

03/07/2014 1905/5 03/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$552,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 -  SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº194 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS".

04/07/2014 3423/3 04/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$78,70

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº75.

04/07/2014 3423/2 04/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$118,80

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº74.

04/07/2014 3423/5 04/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$435,09

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº77.

04/07/2014 3423/6 04/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$135,13

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº78.

04/07/2014 3423/4 04/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$57,91

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº76.

04/07/2014 3423/1 04/07/2014 FOLHA DO POVO GRAFICA
E EDITORA LTDA

R$326,69 Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702



centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº73.

04/07/2014 19/74 04/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$974,49

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

04/06/2014 CONFORME NFS Nº82969.

04/07/2014 19/73 04/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

03/06/2014 CONFORME NFS Nº82804.

08/07/2014 3572/1 08/07/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA
R$579,00

Proveniente publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preços 07/2014 no Jornal Hoje
em Dia - NFS-E Nº276.

08/07/2014 1905/13 08/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$569,25

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº189 - CAMPANHA: "ADESIVOS LIXEIRAS".

08/07/2014 1905/15 08/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$7.959,40

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº193 - CAMPANHA: "JORNAL INFORMATIVO (CRIAÇÃO)".

08/07/2014 1905/14 08/07/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$21.735,00 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,



com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº190 - CAMPANHA: "PLACAS OUTDOOR".

10/07/2014 3423/9 10/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$93,55

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº81.

10/07/2014 3423/8 10/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$96,52

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº80.

10/07/2014 3423/7 10/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$105,43

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº79.

10/07/2014 19/78 10/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

10/06/2014 CONFORME NFS Nº83765.

10/07/2014 19/75 10/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

05/06/2014 CONFORME NFS Nº83139

10/07/2014 19/77 10/07/2014 IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

R$974,49 Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e



Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA
07/06/2014 CONFORME NFS Nº83510.

10/07/2014 19/76 10/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$974,49

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

06/06/2014 CONFORME NFS Nº83380.

10/07/2014 19/79 10/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$354,36

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

11/06/2014 CONFORME NFS Nº83909.

11/07/2014 19/81 11/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

17/06/2014 CONFORME NFS Nº84508.

11/07/2014 19/80 11/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$797,31

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

14/06/2014 CONFORME NFS Nº84.364.

11/07/2014 3666/1 11/07/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA
R$584,00

Proveniente publicação de Aviso de Licitação Tomada de Preços 008/2014 no Jornal Hoje
em Dia - NFS-E Nº288.

11/07/2014 3754/1 11/07/2014 PUBLIART’S PUBLICAÇÕES R$584,00 Proveniente publicação por centímetro de coluna do aviso de licitação da Tomada de



LTDA Preços 009/2014 no Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº300.

15/07/2014 1905/17 15/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$15.985,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº199 - CAMPANHA: "JORNAL INFORMATIVO" - SERVIÇOS

GRÁFICOS.

15/07/2014 1905/16 15/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$358,80

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº198 - CAMPANHA: "INAUGURAÇÕES E FUTURAS OBRAS

- FLYERS".

18/07/2014 19/82 18/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

24/06/2014 CONFORME NFS Nº84951.

21/07/2014 1905/22 21/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$345,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 -  SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº219 - CAMPANHA: "FACHADA NA CASA DE APOIO EM
BARRETOS/SP".

21/07/2014 1905/21 21/07/2014 VISUALIZE ASSESSORIA R$4.392,20 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e



DE COMUNICAÇÃO LTDA

publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,
com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou
rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo

Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº217 - CAMPANHA: "SIMEG 2014 ( CRIAÇÃO)".

21/07/2014 1905/20 21/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$270,25

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº216 - CAMPANHA: "CONVITE INAUGURAÇÕES"-
SERVIÇOS GRÁFICOS.

21/07/2014 1905/19 21/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$143,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº207 - CAMPANHA: "SIMEG 2014" - CONVITE.

21/07/2014 1905/18 21/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$576,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº202 - CAMPANHA: "VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2014" -

VEICULAÇÃO.

21/07/2014 3423/14 21/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$105,43

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº87

21/07/2014 3423/10 21/07/2014 FOLHA DO POVO GRAFICA R$77,21 Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos



E EDITORA LTDA
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 -  NFSC Nº82.

21/07/2014 3423/11 21/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$115,83

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº84.

21/07/2014 3423/12 21/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$237,59

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº85.

21/07/2014 3423/13 21/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$181,17

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº86NFS Nº50417.

21/07/2014 19/83 21/07/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$797,31

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

24/06/2014 CONFORME NFS Nº85306.

22/07/2014 4827/1 22/07/2014
TIPOGRAFIA N. S. DE
FATIMA DE GPE LTDA

R$1.891,20

Proveniente realização de serviços gráficos para confecção de flyers na medida de 15x21
cm que serão utilizados para divulgação de 6 edições do Projeto Cultura e Esporte pela
cidade a serem realizadas no 2º semestre do ano de 2014 em vários bairros de Guaxupé,

conforme Pregão nº 98/2013 - NFS-e Nº 2.994.

23/07/2014 1905/23 23/07/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$2.450,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº203 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS" - VEICULAÇÃO.

31/07/2014 3423/15 31/07/2014 FOLHA DO POVO GRAFICA
E EDITORA LTDA

R$197,50 Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702



centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 -  NFSC Nº 88

31/07/2014 3423/16 31/07/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$133,64

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 -  NFSC Nº89.

01/08/2014 19/90 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.594,62

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES DOS DIAS

05/07/2014 E 08/07/2014 CONFORME NFS Nº86.557.

01/08/2014 19/85 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$354,36

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

11/07/2014 CONFORME NFS Nº87.151.

01/08/2014 19/86 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$885,90

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES DOS DIAS

28/06/2014 E 01/07/2014 CONFORME NFS Nº85.664.

01/08/2014 19/87 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$442,95

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

03/07/2014 CONFORME NFS Nº85.895.

01/08/2014 19/88 01/08/2014 IMPRENSA OFICIAL DO R$620,13 Proveniente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Publicações nº



ESTADO DE MINAS GERAIS

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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

03/07/2014 CONFORME NFS Nº86.227.

01/08/2014 19/91 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.506,03

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

08/07/2014 CONFORME NFS Nº86.676.

01/08/2014 19/84 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

11/07/2014 CONFORME NFS Nº86.924.NFS Nº53620.

01/08/2014 19/89 01/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.063,08

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES DOS DIAS

04/07/2014 E 05/07/2014 CONFORME NFS Nº86.401.

04/08/2014 1905/24 04/08/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$1.240,00 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº206 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102



ANOS" - VEICULAÇÃO - RÁDIO PÁSSARO DA ILHA FM.

04/08/2014 1905/25 04/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$621,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº220 - CAMPANHA: "STAND EXPOAGRO 2014 - LONA COM

IMPRESSÃO DIGITAL".

04/08/2014 1905/26 04/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$621,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº222 - CAMPANHA: "STAND EXPOAGRO 2014 - LONA COM

IMPRESSÃO DIGITAL - PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO".

04/08/2014 1905/27 04/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$28,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 -  SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº221 - CAMPANHA: "STAND EXPOAGRO 2014 - ADESIVO

COM IMPRESSÃO DIGITAL".

04/08/2014 1905/28 04/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$269,10

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº224 - CAMPANHA: "SIMEG - SIMPÓSIO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO - CERTIFICADO".



04/08/2014 1905/29 04/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$703,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº225 - CAMPANHA: "PAINEL OUTDOOR - CRIAÇÃO DE
PAINEL INSTITUCIONAL GUAXUPÉ EM OBRAS".

04/08/2014 1905/30 04/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$4.147,70

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº226 - CAMPANHA: "PAINEL OUTDOOR - CRIAÇÃO DE
PAINEL  - INAUGURAÇÕES DE OBRAS".

05/08/2014 3423/17 05/08/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$161,86

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 2.702

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 128/2013 - NFSC Nº90.

05/08/2014 4233/1 05/08/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$752,10

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº91.

06/08/2014 1905/31 06/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$6.424,80

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº231 - CAMPANHA: "VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2014" -

PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO - JORNAL - RÁDIO E TV.

08/08/2014 4729/1 08/08/2014 TIPOGRAFIA N. S. DE
FATIMA DE GPE LTDA

R$197,00 Proveniente realização de serviços gráficos para a confecção dos flyers que serão
utilizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo para divulgação do

evento 3º Corrida Cidade de Guaxupé a ser realizada em 31/08/2014, conforme Pregão nº



98/2013.

08/08/2014 1905/36 08/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$125,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº232 - CAMPANHA: "VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2014" -

BANNER - VEICULAÇÃO.

08/08/2014 1905/35 08/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$125,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº233 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS" - BANNER - VEICULAÇÃO.

08/08/2014 1905/34 08/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$201,25

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº228 - CAMPANHA: "SIMEG 2014 ( CRACHÁS)".

08/08/2014 1905/33 08/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$368,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº215 - CAMPANHA: "FLYER INAUGURAÇÕES DE OBRAS"-

SERVIÇOS GRÁFICOS.

08/08/2014 1905/32 08/08/2014 VISUALIZE ASSESSORIA R$11.413,30 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e



DE COMUNICAÇÃO LTDA

publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,
com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou
rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo

Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº230 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 102

ANOS" - PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO - JORNAL - RÁDIO E TV.

12/08/2014 4233/2 12/08/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$138,00

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº92.

19/08/2014 4848/1 19/08/2014
TIPOGRAFIA N. S. DE
FATIMA DE GPE LTDA

R$197,00

Proveniente realização de serviços gráficos para a confecção dos flyers que serão
utilizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo para divulgação do 2º

Simpósio de Atividade Física e Qualidade de Vida a ser realizada entre os dias
28/08/2014 e 31/08/2014, conforme Pregão nº 98/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 3053.

20/08/2014 1905/37 20/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$4.845,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº227 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS".

20/08/2014 161/3 08/09/2014 IMPRENSA NACIONAL R$182,22

Proveniente 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 103/2011 cujo objeto é a
prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais

matérias de interesse do município, com vigência até 09/08/2013, conforme
Inexigibilidade nº 14/2011 e Processo Administrativo nº 166/2011 -  NF/F Nº33581/2014

21/08/2014 4233/3 21/08/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$155,25

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 93.

21/08/2014 4071/1 21/08/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA
R$1.157,00

Proveniente publicações por centímetro de coluna dos avisos de mudança de data de
abertura da Tomada de Preços nº 007/2014 e Tomada de Preços nº 008/2014 no Jornal

Hoje em Dia - NFS-E Nº340



21/08/2014 4200/1 21/08/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA ME
R$1.174,00

Proveniente publicação dos Avisos de Licitação - Tomada de Preços 10/2014 e 11/2014
no Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº339

21/08/2014 4269/1 21/08/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA ME
R$455,00

Proveniente publicação por centímetro de coluna do Edital de Chamada Pública 004/2014
no Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº341

22/08/2014 1905/45 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$471,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 249 - CAMPANHA: "FACHADA SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL".

22/08/2014 1905/44 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$3.082,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 248 - CAMPANHA: " ARTE: COM TRABALHO
CONSTANTE" - PAPEL PARA OUTDOOR.

22/08/2014 1905/43 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$235,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 250 - CAMPANHA: "FACHADA SECRETARIA DE SAÚDE".

22/08/2014 1905/42 22/08/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$457,00 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS



CONFORME NFS-e Nº246 - CAMPANHA: " PROJETO CULTURA PELA CIDADE -
CRIAÇÃO FLYER ".

22/08/2014 1905/41 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$1.170,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº242 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS" - VEICULAÇÃO OUTDOOR.

22/08/2014 1905/40 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$977,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº244 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS".

22/08/2014 1905/39 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$1.207,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº204 - CAMPANHA: " INAUGURAÇÕES DE OBRAS".

22/08/2014 1905/38 22/08/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$1.773,80

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº237 - CAMPANHA: " CRIAÇÃO - PAINEL E SLIDE -
EXPOAGRO 2014".



22/08/2014 19/101 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$885,90

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

26/07/2014 CONFORME NFS Nº 88716

22/08/2014 19/98 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$531,54

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

22/07/2014 CONFORME NFS Nº 88127.

22/08/2014 19/97 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.771,80

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

19/07/2014 CONFORME NFS Nº 87995.

22/08/2014 19/96 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$354,36

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES DOS DIAS

18/07/2014 E 19/07/2014 CONFORME NFS Nº 87861.

22/08/2014 19/95 22/08/2014 IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

R$1.771,80 Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA



17/07/2014 CONFORME NFS Nº 87717.

22/08/2014 19/94 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$354,36

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

16/07/2014 CONFORME NFS Nº 87594.

22/08/2014 19/93 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$885,90

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

15/07/2014 CONFORME NFS Nº 87439.

22/08/2014 19/100 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$708,72

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

25/07/2014 CONFORME NFS Nº 88568

22/08/2014 19/99 22/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$620,13

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

23/07/2014 CONFORME NFS Nº 88277.

22/08/2014 19/92 22/08/2014 IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

R$797,31 Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

12/07/2014 CONFORME NFS Nº 87310.

25/08/2014 4369/1 25/08/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA ME
R$456,00

Proveniente publicação por centímetro de coluna do Aviso de Revogação da Tomada de
Preços nº 010/2014 no Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº355.

29/08/2014 19/105 29/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.771,80

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

02/08/2014 CONFORME NFS Nº 89500.

29/08/2014 19/106 29/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$4.340,91

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

06/08/2014 CONFORME NFS Nº 89808.

29/08/2014 19/102 29/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

29/07/2014 CONFORME NFS Nº 88834.

29/08/2014 19/104 29/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

01/08/2014 CONFORME NFS Nº 89338



29/08/2014 19/103 29/08/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

30/07/2014 CONFORME NFS Nº 88980.

03/09/2014 1905/46 03/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$94,30

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 243 - CAMPANHA: " INAUGURAÇÕES DE OBRAS" -
PLACAS EM ACM.

03/09/2014 1905/47 03/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$287,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 234 - CAMPANHA: " SIMEG - SIMPÓSIO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO" - SILK EM CAMISETAS.

03/09/2014 1905/51 03/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$14.996,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 257 - CAMPANHA: " OUTDOOR".

03/09/2014 1905/50 03/09/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$1.035,00 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou



rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 235 - CAMPANHA: " SIMEG - SIMPÓSIO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO" - SILK EM BOLSAS

03/09/2014 1905/49 03/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$227,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 253 - CAMPANHA: " INAUGURAÇÕES DE OBRAS" -
VEICULAÇÃO.

03/09/2014 1905/48 03/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$1.125,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 251 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS" - VEICULAÇÃO RÁDIO.

04/09/2014 4233/6 04/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$153,52

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 96.

04/09/2014 4233/5 04/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$265,65

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 95.

04/09/2014 4233/7 04/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$203,55

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 97.

04/09/2014 4233/8 04/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$348,44

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 98.



04/09/2014 4233/4 04/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$148,35

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 94.

04/09/2014 19/109 04/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

13/08/2014 CONFORME NFS Nº 90550.

04/09/2014 19/107 04/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$354,36

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

08/08/2014 CONFORME NFS Nº 90136.

04/09/2014 19/108 04/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.948,98

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

09/08/2014 CONFORME NFS Nº 90288.

04/09/2014 19/110 04/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

15/08/2014 CONFORME NFS Nº 90938.

09/09/2014 19/111 09/09/2014 IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

R$2.391,93 Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

19/08/2014 CONFORME NFS Nº 91058.

10/09/2014 4725/1 10/09/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA ME
R$584,00

Proveniente publicação por centímetro de coluna do Resultado da Tomada de Preços nº
011/2014 no Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº395.

10/09/2014 4801/1 10/09/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA ME
R$579,00

Proveniente publicação por centímetro de coluna do Aviso de Licitação TP 12/2014 no
Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº396.

11/09/2014 19/112 11/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

20/08/2014 CONFORME NFS Nº 91209.

11/09/2014 1905/52 11/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$210,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 256 - CAMPANHA: "ANIVERSÁRIO DE GUAXUPÉ 102
ANOS" - VEICULAÇÃO BANNER LATERAL.

11/09/2014 1905/53 11/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$210,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 255 - CAMPANHA: "VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2014"

- VEICULAÇÃO DE BANNER.

16/09/2014 19/114 16/09/2014 IMPRENSA OFICIAL DO R$265,77 Proveniente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Publicações nº



ESTADO DE MINAS GERAIS

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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

26/08/2014 CONFORME NFS Nº 91666.

16/09/2014 19/116 16/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

27/08/2014 CONFORME NFS Nº 91926.

16/09/2014 19/115 16/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.240,26

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

23/08/2014 CONFORME NFS Nº 91796.

16/09/2014 19/113 16/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$442,95

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

22/08/2014 CONFORME NFS Nº 91523.

16/09/2014 1905/61 16/09/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$235,75 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 252 - CAMPANHA: " FACHADA 02 - SECRETARIA DE



SAÚDE"

16/09/2014 1905/62 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$6.102,40

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 265 -  CAMPANHA:  "COLETA DE LIXO - CRIAÇÃO"

16/09/2014 1905/60 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$885,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 267 - CAMPANHA: " COLETA DE LIXO - ADESIVO
LIXEIRAS"

16/09/2014 1905/59 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$28,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 266 - CAMPANHA: " EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF -

FRANCISCO JOSÉ FERREIRA " - PLACA.

16/09/2014 1905/58 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$218,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 268 - CAMPANHA: " FACHADA BIBLIOTECA
MUNICIPAL."

16/09/2014 1905/57 16/09/2014 VISUALIZE ASSESSORIA R$724,50 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e



DE COMUNICAÇÃO LTDA

publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,
com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou
rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo

Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 262 - CAMPANHA: " EXPOAGRO 2014 - PLACA FOTO

CATEDRAL DE GUAXUPÉ."

16/09/2014 1905/56 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$149,50

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 261 - CAMPANHA: " FACHADA PSF CARLONI."

16/09/2014 1905/54 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$28,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 254 - CAMPANHA: " PLACA HORÁRIO ATENDIMENTO -

SINE".

16/09/2014 1905/55 16/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$158,70

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 258 - CAMPANHA: " INAUGURAÇÕES" - PRODUÇÃO DE

SPOTS.

23/09/2014 19/117 23/09/2014 IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

R$265,77 Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES DOS DIAS

28/08/2014 e 29/08/2014 CONFORME NFS Nº 92087.

23/09/2014 19/119 23/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$442,95

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

03/09/2014 CONFORME NFS Nº 92542.

23/09/2014 19/120 23/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$354,36

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

03/09/2014 CONFORME NFS Nº 92666.

23/09/2014 19/118 23/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$1.506,03

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

30/08/2014 CONFORME NFS Nº 92372.

23/09/2014 4887/1 23/09/2014
PUBLIART’S PUBLICAÇÕES

LTDA ME
R$579,00

Proveniente publicação por centímetro de coluna do Resultado da Tomada de Preços nº
7/2014 no Jornal Hoje em Dia - NFS-E Nº394.

23/09/2014 1905/64 23/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$1.061,60

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 281 - CAMPANHA: "COLETA DE LIXO" - VEICULAÇÃO.



23/09/2014 1905/65 23/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$96,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 282 - CAMPANHA: "COLETA DE LIXO" - VEICULAÇÃO

CARRO DE SOM.

23/09/2014 1905/66 23/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$741,75

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 283 - CAMPANHA: "COLETA DE LIXO" - FLYER.

23/09/2014 1905/63 23/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$1.587,00

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS

CONFORME NFS-e Nº 275 - CAMPANHA: "SIMEG 2014."

26/09/2014 4233/12 26/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$179,39

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 102

26/09/2014 4233/11 26/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$690,00

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 101.

26/09/2014 4233/10 26/09/2014
FOLHA DO POVO GRAFICA

E EDITORA LTDA
R$172,50

Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000

centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 100

26/09/2014 4233/9 26/09/2014 FOLHA DO POVO GRAFICA
E EDITORA LTDA

R$272,74 Proveniente contratação de imprensa escrita local para veiculação de publicação de atos
oficiais do município de Guaxupé/MG, estimando-se uma quantidade de 15.000



centímetros de coluna, conforme Pregão nº 74/2014 - NFSC Nº 99.

29/09/2014 19/122 29/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$265,77

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

05/09/2014 CONFORME NFS Nº 92951.

29/09/2014 19/121 29/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$620,13

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

04/09/2014 CONFORME NFS Nº 92823.

29/09/2014 19/123 29/09/2014
IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
R$177,18

Proveniente 2º Termo Aditivo 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 03/10/2014, conforme Inexigibilidade nº 39/2012 e
Processo Administrativo nº 253/2012 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA

09/09/2014 CONFORME NFS Nº 93076.

29/09/2014 1905/68 29/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$328,90

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 289 - CAMPANHA: " CURSO COSTUREIRO CALÇADISTA"

- FYERS.

29/09/2014 1905/69 29/09/2014 VISUALIZE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO LTDA

R$3.082,00 Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser



prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou
rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo

Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 288 - CAMPANHA: " COLETA DE LIXO" - PAPEL PARA

OUTDOORS.

29/09/2014 1905/67 29/09/2014
VISUALIZE ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$280,60

Proveniente Contrato nº 35/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, sendo estes entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) meses ou

rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, conforme Processo
Administrativo nº 350/2013 e Tomada de Preços nº 18/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NFS-e Nº 287 - CAMPANHA: "CURSO COSTUREIRO CALÇADISTA"

- CARTAZES.

TOTAL:
R$

196.958,12
CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO

REAIS E DOZE CENTAVOS.


