
 

Minas Gerais , 12 de Junho de 2017   •   Diário Oficial dos Municípios Mineiros   •    ANO IX | Nº 2019 
 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mg                                                                                1 
 

Expediente: 
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG 

 
Diretoria Biênio 2017/2019 

 
Presidente – Julvan Rezende Araújo Lacerda  
Vice-Presidente – Wander José Goddard Borges  
1º Secretária – Maria Aparecida Magalhães Bifano 
2º Tesoureiro – Geraldo Martins Godoy 
 
 

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais  é uma solução 
voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 

VALE DO PARANAÍBA AMVAP 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CISTRI – ERRATA 
 
ONDE SE LÊ: 
CISTRI- EXTRATO DE ELEGIBILIDADE Nº 001/2017 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI. CNPJ 
nº 19.455.924/0001-00. CONTRATADA: UBER FRANQUIA 
RODOVIARIA LTDA - EPP - CNPJ: 25.711.052/0001-05. Base 
Legal: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e postagens de 
correspondências do CISTRI. Valor contratado: R$ 6.000,00 (Seis mil 
reais). Dotação orçamentária:  
10.10 -10.302.1.0001 3.3.90.39.99.  
  
Uberlândia, 30 de Maio de 2017.  
  
ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS.  
Presidente do CISTRI. 
  
CISTRI - EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2017 
PROCESSO Nº 004/2017 
ELEGIBILIDADE Nº 001/2017 
  
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI. CNPJ 
nº 19.455.924/0001-00. CONTRATADA: UBER FRANQUIA 
RODOVIARIA LTDA - EPP - CNPJ: 25.711.052/0001-05. Base 
Legal: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e postagens de 
correspondências do CISTRI. Valor contratado: R$ 6.000,00 (Seis mil 
reais). Dotação orçamentária:  
10.10 -10.302.1.0001 3.3.90.39.99. Assinatura: 30/05/2017. Vigência: 
30/05/2017 a 31/12/2017.  
  
Uberlândia, 30 de Maio de 2017. 
  
ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS.  
Presidente do CISTRI. 
  
LEIA SE: 
  
CISTRI DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 

MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI. CNPJ 
nº 19.455.924/0001-00. CONTRATADA: UBER FRANQUIA 
RODOVIARIA LTDA - EPP - CNPJ: 25.711.052/0001-05. Base 
Legal: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e postagens de 
correspondências do CISTRI. Valor contratado: R$ 6.000,00 (Seis mil 
reais). Dotação orçamentária: 
10.10 -10.302.1.0001 3.3.90.39.99.  
  
Uberlândia, 30 de Maio de 2017.  
  
ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS. 
Presidente do CISTRI. 
  
CISTRI - EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2017 
PROCESSO Nº 004/2017 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 
  
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI. CNPJ 
nº 19.455.924/0001-00. CONTRATADA: UBER FRANQUIA 
RODOVIARIA LTDA - EPP - CNPJ: 25.711.052/0001-05. Base 
Legal: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e postagens de 
correspondências do CISTRI. Valor contratado: R$ 6.000,00 (Seis mil 
reais). Dotação orçamentária: 
10.10 -10.302.1.0001 3.3.90.39.99. Assinatura: 30/05/2017. Vigência: 
30/05/2017 a 31/12/2017.  
  
Uberlândia, 30 de Maio de 2017.  
  
ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS. 
Presidente do CISTRI. 

Publicado por: 
Cristiani Borges de Oliveira 

Código Identificador:2F33F847 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 266/2014 – ARAPORÃ 
 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 266/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 266/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Araporã e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA 
TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 

cristina
Realce
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adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Araporã-MG, 09 de junho de 2017. 
  
RENATA CRISTINA SILVA BORGES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:0B4ADA09 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 163/2014 – 
CACHOEIRA DOURADA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 163/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 163/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Cachoeira Dourada e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Cachoeira Dourada - MG, 09 de junho de 2017. 
  
OVÍDIO AFRO DANTAS 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:A5C0D66F 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 245/2014 – CAMPINA 
VERDE 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 245/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 245/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Campina Verde e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 

onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Campina Verde-MG, 09 de junho de 2017. 
  
FRADIQUE GURITA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:C162FEF2 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 118/2014 – 
CAPINÓPOLIS 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 118/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 118/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Capinópolis e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 

cristina
Realce

cristina
Realce

cristina
Realce
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esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Capinópolis -MG, 09 de junho de 2017. 
  
CLEIDIMAR ZANOTTO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:6B468774 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 084/2014 – 
CASCALHO RICO 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 084/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 084/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Cascalho Rico e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Cascalho Rico -MG, 05 de junho de 2017. 
  
DÁRIO BORGES DE REZENDE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:654C0F62 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 167/2014 – 
CENTRALINA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 167/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 167/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Centralina e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA 
TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 

 - leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Centralina-MG, 09 de junho de 2017. 
  
ELSON MARTINS MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:D8BF52CA 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 103/2014 - 
DOURADOQUARA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 103/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 103/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Douradoquara e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Douradoquara -MG, 09 de junho de 2017. 
  
MARCOS ALEM DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

cristina
Realce

cristina
Realce

cristina
Realce
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Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:1441EE0D 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  
CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 91/2014 – ESTRELA 

DO SUL 
 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 91/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 91/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Estrela do Sul e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Estrela do Sul-MG, 09 de junho de 2017. 
  
DAYSE MARIA SILVA GALANTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:7017A458 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 68/2014 - 
INDIANÓPOLIS 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 68/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 68/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Indianópolis e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 

prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Indianópolis-MG, 09 de junho de 2017. 
  
LINDOMAR AMARO BORGES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:4FAECEE0 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 001/2014 - 
GRUPIARA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 001/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 001/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Grupiara e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA 
TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Grupiara -MG, 09 de junho de 2017. 
_______________ 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:30785D42 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  
CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 199/2014 – IRAÍ DE 

MINAS 
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APOSTILA AO CONTRATO Nº 199/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 199/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Iraí de Minas e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Iraí de Minas-MG, 09 de junho de 2017. 
  
ANTONINHO DALL AGNOL 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:90E53B91 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 156/2014 - 
ITUIUTABA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 156/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 156/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Ituiutaba e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA 
TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 

- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Ituiutaba-MG, 09 de junho de 2017. 
  
FUED JOSÉ DIB 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:D99DB8CB 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  
CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 255/2014 – MONTE 

ALEGRE DE MINAS 
 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 255/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 255/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Monte Alegre de Minas e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Monte Alegre de Minas-MG, 09 de junho de 2017. 
 
ÚLTIMO BITTENCOURT DE FREITAS 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:976DB82B 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  
CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 222/2014 – MONTE 

CARMELO 
 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 222/2014 
  
No 6º termo aditivo ao contrato nº 222/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Monte Carmelo e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
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onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Monte Carmelo -MG, 05 de junho de 2017. 
 
SAULO FALEIROS CARDOSO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:0F6BF9A9 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  
CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 342/2014 - PRATA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 342/2014 
  
No 5º termo aditivo ao contrato nº 342/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Prata e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA 
TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 

Prata-MG, 09 de junho de 2017. 
 
ANUAR ARANTES AMUI 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:7123BBD7 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 138/2014 - 
TUPACIGUARA 

 
APOSTILA AO CONTRATO Nº 138/2014 
No 5º termo aditivo ao contrato nº 138/2014 vinculado ao Processo 
Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o 
Município de Tupaciguara e a Construtora Remo Ltda., na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 
4.1.1.2; 
onde se lê 
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente 
junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de 
pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do 
contrato de origem. 
  
- leia-se  
“2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 
5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta do contrato de origem. 
  
Onde se lê 
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja 
adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos 
de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
- leia-se  
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) 
por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE 
esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os 
prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula. 
  
Tupaciguara -MG, 09 de junho de 2017. 
  
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Darciane Medeiros Oliveira 

Código Identificador:8763E3EF 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

CIS/PONTAL- EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO 
CONTRATO 18/2017 

 
CIS/PONTAL- Extrato do Primeiro Aditamento ao Contrato 018/2017 
– Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião 
do Pontal do Triângulo- CNPJ nº. 02.784.907/0001-14. Contratada: 
Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda, CNPJ n.º 19.952.027/0001-
02 situada na Rua dezoito, 1585, Bairro Centro, no município de 
Ituiutaba-MG. Objeto: Realização de mais 250 (duzentos e cinquenta) 
exames de Ultrassonografia, sendo: de mama, abdômen inferior 
feminino, abdômen inferior masculino, retal, pequenas partes, 
abdômen superior, transvaginal e obstétrico, bolsa escrotal e tireoide, 
no valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais) cada exame. Total do 
contrato: R$13.000,00 (treze mil reais); o valor do contrato 18/2017 
passará a ser de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Vigência: 
31 de julho de 2.017. Fundamento: Processo Licitatório nº 05/2017 - 
Pregão Presencial nº 02/2017 - Registro de Preços, art 65, I, letra b, da 
Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002.  
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