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PublICaçõEs dE TErCEIros 
E EdITaIs dE ComarCas

Particulares e Pessoas Físicas

46 cm -22 1263763 - 1

AC CAFÉ S.A.
CNPJ/MF nº 16.674.969/0001-88

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço Patrimonial
Controladora Consolidado

Ativo 2018 2017 2017
Circulante 28.357 150.136 173.425
Caixa e equivalentes de caixa 94 1.312 2.833
Contas a receber de clientes – – 11.644
Instrumentos financeiros derivativos – 23 23
Estoques – 4.000 9.773
Tributos a recuperar 350 377 2.399
Partes relacionadas – 206 206
Ativos biológicos – 16.083 16.083
Outras contas a receber 27.913 2.026 4.355
Ativos não circulantes mantidos para venda – 126.109 126.109
Não circulante 60.591 192.956 200.264
Realizável a longo prazo 60.300 42.084 16.801
Contas a receber de clientes 521 – –
Partes relacionadas 34.021 42.074 225
Tributos a recuperar – – 2.664
Tributos diferidos – – 13.902
Outras contas a receber 25.758 10 10
Imobilizado 84 110.846 118.349
Investimentos – 39.763 –
Intangivel 207 263 65.114
Total do ativo 88.948 343.092 373.689

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio liquido 2018 2017 2017
Circulante 8.738 103.922 122.717
Fornecedores 896 5.902 7.076
Empréstimos e financiamentos 6.869 95.548 98.353
Instrumentos financeiros derivativos 299 70 70
Salários e encargos sociais 312 1.545 2.678
Tributos a recolher 71 9 554
Partes relacionadas 208 813 –
Credores por compra de participação – – 13.485
Outras contas a pagar 83 35 501
Não circulante 9.057 29.183 40.554
Empréstimos e financiamentos 8.313 18.362 18.502
Credores por compra de participação – – 1.189
Tributos diferidos 102 9.986 15.011
Provisão para contingencias 642 835 5.848
Outras contas a pagar – – 4
Total do passivo 17.795 133.105 163.271
Patrimônio liquido 71.153 209.987 210.418
Atribuível a acionistas controladores
Capital social 231.794 310.000 310.000
Ajuste de avaliação patrimonial 2.059 29.768 29.768
Prejuízos acumulados (162.700) (129.781) (129.781)

71.153 209.987 209.987
Atribuível a acionistas não controladores – – 431
Total do passivo e do PL 88.948 343.092 373.689

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Atribuível a acionistas controladores Participação de Total do

Capital Ajuste de avali- Prejuízos acionistas não patrimônio
social ação patrimonial acumulados Total controladores líquido

Em 31 de dezembro de 2016 287.000 27.709 (91.990) 222.719 – 222.719
Aumento de capital 23.000 – – 23.000 320 23.320
Entrega de participação na controlada 
Brasil Espresso junto à não controladores – 2.059 – 2.059 – 2.059

Prejuízo do exercício – – (37.791) (37.791) 111 (37.680)
Em 31 de dezembro de 2017 310.000 29.768 (129.781) 209.987 431 210.418
Aumento de capital 4.700 – – 4.700 – 4.700
Redução de capital (82.906) – – (82.906) (438) (83.344)
Realização da mais-valia de custo atribuído, 
pela venda de terras – (27.709) 27.709 – – –

Prejuízo do exercício – – (60.628) (60.628) 7 (60.621)
Em 31 de dezembro de 2018 231.794 2.059 (162.700) 71.153 – 71.153

Demonstração do Resultado
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas 6.217 35.197 57.122 90.282
Valor justo dos ativos biológicos (2.938) 4.509 (2.938) 4.509
Custo das vendas (13.436) (62.578) (43.975) (98.385)
Lucro (prejuízo) bruto (10.157) (22.873) 10.209 (3.594)
Despesas com vendas (14) (450) (15.079) (13.601)
Despesas administrativas (15.902) (10.547) (20.983) (15.230)
Outras receitas (despesas) 
operacionais, liquidas (38.532) (26.463) (38.722) (26.139)

Resultados de particip. societária (1.476) 11.109
Prejuízo operacional (66.081) (49.223) (64.575) (58.563)
Receitas financeiras 3.957 4.483 5.147 4.816
Despesas financeiras (8 388) (17210) (11.155) (21.360)
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL (70.512) (61.949) (70.583) (75.108)
IRPJ e CSLL: Correntes – – – (297)
Diferidos 9.884 24.158 9.962 37.725
Prejuízo do exercício (60.628) (37.791) (60.621) (37.680)
Atribuível a:
Acionistas da companhia – – (60.628) (37.791)
Participação dos não controladores – – 7 111

– – (60.621) (37.680)
Prej. básico diluído por ação – 
em R$ (0,20) (0,19)   

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa Controladora Consolidado
atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL (70.512) (61.949) (70.583) (75.108)
Ajustes: Amortização e depreciação 216 9.392 941 10.293
Prov. de impairment ativo imobilizado – 25.799 25.799
Provisão (reversão) para 
desvalorização de estoques – (534) (534)

Variação do valor justo do 
produto agrícola (2.870) (2.787) (2.870) (2.787)

Variação do valor justo do 
ativos biológicos 2.938 (4.509) 2.938 (4.509)

biológicos e de ativos manti-
dos para venda 45.004 26.097 46.641 29.107

Provisão (reversão de provisões) para 
contingências, líquido (193) 752 (206) 363

Provisão (reversão de provisões) para 
devedores duvidosos – – – 343

Outros ajustes em investimentos (33) – – –
Resultado de particip. societária 1.476 (11.109) – –
Juros, variações monetárias e 
cambiais, líquidas 6.572 16.360 6.572 18.859

Resultado não realizado com 
derivativos 252 2.027 252 2.027

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (1.257) 3.164 (449) 1.598
Estoques 6.870 13.858 4.832 19.266
Tributos a recuperar 27 (134) 861 (1.580)
Outras contas a receber 77 (250) (6.568) (101)
Fornecedores (5.006) 4.132 (4.499) 4.157
Salários e encargos sociais 
a pagar (1.233) (503) (912) (699)

Tributos a recolher 62 (211) (143) (202)
Credores por compra de participação – – (13.651) (5.346)
Outras contas a pagar 48 10 (291) (626)
Caixa gerado pelas operações (17.562) 19.605 (37.135) 20.320
Juros pagos (7.053) (14.504) (7.053) (14.937)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais (24.615) 5.101 (44.188) 5.383

Fluxos de caixa das ativid. de investimentos
Aq. de bens ativo imobilizado (11.486) (12.204) (11.614) (13.835)
Aquisições de ativos biológicos – (11.574) (11.574)
Valor recebido pela venda 
de ativos imobilizados, 
biológicos e outros 164.626 164.626

Aquisições de ativos intangíveis – (183) (157)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimentos 153.140 (23.961) 153.012 (25.566)

Fluxos de caixa das ativid. de financiamentos
Captações de empréstimos e 
financiamentos 16.000 46.035 33.452 46.524

Integralização de capital 4.700 23.000 4.700 23.000
Amortização de empréstimos 
e financiamentos (114.247) (43.030) (114.247) (60.922)

Var. conta partes relacionadas (36.196) (20.938) (32.768) (1.031)
Caixa líq. gerado pelas (aplic. nas) 
ativid. de financiamentos (129.743) 5.067 (108.863) 7.571

Redução de caixa e equiva-
lentes de caixa, líquido (1.218) (13.793) (39) (12.612)

Caixa e equivalentes de caixa 
cindido na redução de capital – – (2.700) –

Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 1.312 15.105 2.833 15.445
 No final do exercício 94 1.312 94 2.833

Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Prejuízo do exercício (60.628) (37.791) (60.621) (37.680)
Total do resultado abrangente 
do exercício (60.628) (37.791) (60.621) (37.680)

Atribuível a:
Acionistas da companhia (60.628) (37.791)
Participação dos não controladores 7 111

(60.621) (37.680)

Gustavo Chiarinelli Barreira – Diretor Financeiro Fernando dos Santos Borges – Contador – CRC nº 1SP 296.291/O-5
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YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
CNPJ nº 04.769.904/0001-37

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 EDITAL

A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo ao disposto 
no parágrafo 1º do art. 1º do Decreto nº 1.102, de 21 de novembro 
de 1903, torna público a matrícula do administrador, a declaração, 
o regulamento interno e a tarifa de armazém geral da YUKAER 
ARMAZÉNS GERAIS LTDA, NIRE 35.2.1679111-1, com sede na 
Avenida Dorival Dognani, nº 300, Distrito Industrial, Taquarituba/
SP e unidade armazenadora, NIRE 31.9.0269479-6, localizada na 
Rodovia BR 365, Km 479, Área Rural, Patrocínio/MG, deferidos 
pela 1a Turma de Vogais desta Casa sob o nº 1142, em 14 de agosto 
de 2019. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019. Sauro Henrique de 
Almeida, Vice-Presidente.
MATRÍCULA DO ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL
A sociedade empresária YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 
estabelecimento matriz, com sede na Avenida Dorival Dognani, 
nº 300, Distrito Industrial, Estado de São Paulo, CEP 18.740-
000, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
NIRE nº 35216791111, inscrita no CNPJ nº 04.769.904/0001-37, 
neste ato representado por seu sócio-administrador Sr. WALTER 
MANOEL RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, portador 
do documento de identidade RG nº 5.598.304-2 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 749.856.638-91, residente e domiciliada na 
Alameda Rio Tocantins, 76, Condomínio Morro Vermelho, na 
cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, vem, respeitosamente 
a presença de Vossa Senhoria, REQUER, a nomeação de WALTER 
MANOEL RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob regime 
de comunhão parcial de bens, nascido em 25/07/1952, portador da 
cédula de identidade RG nº 5.598.304-2 expedida em 27/09/2000 pela 
SSP/SP e inscrito no CPF nº 749.856.638-91, residente e domiciliado 
na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Alameda Rio 
Tocantins, nº 76, Bairro Condomínio Morro Vermelho, CEP 13.807-
808 como ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL do 

YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 
registrada na JUCEMG sob NIRE nº 31902694796, inscrita no CNPJ 
nº 04.769.904/0007-22, localizada da cidade de Patrocínio, Estado de 
Minas Gerais, na Rodovia BR 365, KM 479, Bairro Área Rural de 
Patrocínio, CEP 38.748-899, nos termos do Decreto nº 1.102/1903 e 
IN 17/2013 do DREI. Patrocínio/MG, 11 de julho de 2019.

MEMORIAL DESCRITIVO/DECLARAÇÕES
 ART. 1º, ITENS 1º a 4º DO DECRETO Nº 1.102/1903

 Armazém Geral
YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA., estabelecimento da 

no CNPJ nº 04.769.904/0007-22, localizada da cidade de Patrocínio, 
Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 365, KM 479, Bairro Área 
Rural de Patrocínio, CEP 38.748-899, vem apresentar seu memorial 
descritivo: CAPITAL: 
matriz de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). CAPACIDADE: 
A área de armazenagem total dos silos é de 14.000 ton (quatorze mil 
toneladas) COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta 
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural 
e funcional, com condições de uso imediato. SEGURANÇA: de 
acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e 
a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no 

 
NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: 
mercadorias nacionais e estrangeiras já nacionalizadas de natureza 
agrícolas tais como: soja, milho, sorgo, trigo e demais cereais. 
DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS EQUIPAMENTOS DO 
ARMAZÉM CONFORME O TIPO DE ARMAZENAMENTO: 
- 04 silos metálicos com capacidade de 14.000 ton.; - 02 sistemas de 
pré limpezas com capacidade de 70 ton.; - 02 moegas simples para 
descargas manuais com capacidade de 60 ton.; - 02 secadores agrícola 
com capacidade de 40 ton.; - 04 elevadores de caneca com capacidade 
de 80 ton.; - 03 elevadores de caneca com capacidade de 120 ton.; 

capacidade de 100 ton. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE 
PROPÕE: Armazenagem, guarda e conservação de mercadorias, 
conforme legislação de Armazéns Gerais vigente. AUTORIZAÇÕES 

E LICENÇAS GOVERNAMENTAIS: A sociedade se compromete 

necessárias para armazenamento dos produtos alimentícios logo 
após a assinatura do termo de responsabilidade desta unidade 
armazenadora. Patrocínio/MG, 11 de julho de 2019.

REGULAMENTO INTERNO
Armazenagem de Produtos Agropecuários
A sociedade empresária YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 

31902694796, inscrita no CNPJ nº 04.769.904/0007-22, localizada 
da cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, na Rodovia 
BR 365, KM 479, Bairro Área Rural de Patrocínio, CEP 38.748-
899, ESTABELECE as normas que regerão suas atividades de 
Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º. 
Serão recebidas em depósito mercadorias nacionais e estrangeiras, 
já nacionalizadas, tendo como o objetivo o exercício da guarda e 
conservação de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos 
e resíduos de valor econômico, próprios ou de terceiros. Artigo 
2º. A relação comercial entre o depositário e o depositante será 

por livre acordo entre as partes, e que conterá, obrigatoriamente, o 
objeto, o prazo de armazenagem, o preço e a forma de remuneração 
pelos serviços prestados, os direitos e as obrigações do depositante 
e do depositário, a capacidade de expedição e as condições de 

produto objeto do depósito. Parágrafo Único. Serviços acessórios 
serão executados desde que possíveis, e não contrários às disposições 
legais. Art. 3º. Serão adotados como critérios de preferência para a 
admissão, expedição de produtos e prestação de serviços: 1º Soja, 2º 
Milho, 3º Sorgo, 4º Demais produtos (art.5º da Lei nº 9.973/2000) 
Artigo 4º. As indenizações deverão efetivar-se no prazo máximo 
de trinta dias, contados a partir da comunicação formal de qualquer 
das partes. À opção do depositante, as indenizações deverão ser 
realizadas em produto ou em espécie, neste caso em valor compatível 
com o de mercado à época em que for exigido o produto depositado, 
ressalvadas outras formas previstas no contrato de depósito. Parágrafo 
Único. Independentemente das sanções cabíveis, a direção também 
indenizará o depositante do valor integral dos ganhos obtidos com 
a venda e reposição, não autorizada, de produtos sob sua guarda. 
Artigo 5º.
agropecuário e de warrant agropecuário e também os casos omissos 
serão disciplinados pelas Leis nº 9.973/2000 e nº 11.076/2004, bem 
como pelo Decreto nº 3.855/2001, observados ainda, pelos usos e os 
costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação 
em vigor. Patrocínio/MG, 11 de julho de 2019.

TARIFA REMUNERATÓRIA DE ARMAZÉM GERAL
YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA, estabelecimento da 

no CNPJ nº 04.769.904/0007-22, localizada da cidade de Patrocínio, 
Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 365, KM 479, Bairro Área 
Rural de Patrocínio, CEP 38.748-899, estabelece as seguintes tarifas 
remuneratórias para as atividades de armazém geral:
Descrição dos Serviços: Tarifa

R$/t
Descarga (peso bruto entrada) 3,00
Carga (peso líquido) 3,00
Pré-limpeza (peso bruto de entrada) 2,75
Pós-limpeza (peso bruto de entrada) 2,75
Secagem (peso liquido de pré-limpeza)    umidade até 20% 21,20
Armazenagem para quinzena (peso líquido) 2,45
Expurgo 3,00

1,35
R$/Teste

95,00
75,00

Teste de Fumonisina/Zearalenona/Ochratoxin/DON 85,00
%

0,15
Quebra-tecnica por tempo de armazenagem
  (saldo ultimo dia mês) 0,30

Patrocínio/MG, 11 de julho de 2019

CoNSÓrCio PÚBLiCo iNTErmuNiCiPAL 
DE DESENVoLVimENTo SuSTENTáVEL Do 

TriÂNGuLo miNEiro E ALTo PArANAÍBA-CiDES

– 2ª rETIFICaçÃo dE EdITal . Processo nº 01/2019 – Cha-
mamento Público nº 01/2019 . o Consórcio Público Intermunici-
pal de desenvolvimento sustentável do Triângulo mineiro e alto 
Paranaíba – CIdEs torna público que promoveu alteração no item 
7 .1, Tabela 1 do edital, com o objetivo de alterar prazos . o instru-
mento convocatório alterado e atualizado poderá ser consultado 
na integra no site www .cides .com .br ou na sede do CIdEs, na 
av . antônio Thomaz F . de rezende, nº 3 .180, distrito Industrial - 
uberlândia-mG, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, 
de segunda a sexta-feira . uberlândia-mG, 19 de agosto de 2019 . 
lindomar amaro borges - Presidente .

3 cm -21 1263116 - 1

CimENTo TuPi

Termo de Compromisso de Compensação Florestal n° 
2101090502919, que ente si celebram o Instituto Esta-
dual de Florestas – IEF e a empresa Cimento Tupi s .a, CNPJ 
Nº33 .039 .223/0006-26 . objeto: medida Compensatória prevista 
no art . 17 e art . 32 da lei Federal nº 11 .428/2006 c/c com o art . 
26 e 27 do decreto nº 6 .660/2008, nos termos do Parecer Único 
ErmaTa/IEF Nº 03/2019, aprovado na 138ª reunião ordinária 
da urC Zona da mata do CoPam, realizada em 19/06/2019 . Pro-
cesso IEF: 05000000771/16 Pa CoPam nº 00071/1979/052/2014 
(lP+lI) assinatura: 15 de agosto de 2019 . (a) ricardo ayres los-
chi – supervisor da unidade regional Centro sul/IEF (a) rodrigo 
martins Frazão - diretor/ Cimento Tupi s .a – Compromissária (a) 
alberto Koranyi – diretor/ Cimento Tupi s .a - Compromissária
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

PC 013/2019 PP 010/2019 aq . de mat . e equip . médicos, medi-
camentos e materiais p/ desinfecção . 1º aditivo ao CTr 051/19-
altera marca dos itens 223, 224, 225 e 226 para lemgruber s/ 
alteração de valor- 21/08/2019 .
PC 038/2019 Inexigibilidade 003/2019 Cont . de palestrante p/ 
atender as necessidades de capacitação /aprimoramento no “II 
Congresso Norte mineiro de urgência e Emergência - samu 
Macro Norte. Sr. Presidente Ratifica e Homologa a favor de Cláu-
dio barcelos e barcelos-mE-CNPJ 25 .225 .833/0001-81-CTr 
091/19-sig . silvanei b . santos (presidente) e Cláudio b . barce-
los p/ contratada . Vr .r$24 .000,00-21/08/19 . Vig . 21/08/2019 a 
31/12/2019 .

3 cm -22 1263953 - 1

FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE SAÚDE DE 
SÃo JoÃo EVANGELiSTA/mG

aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal – rEGIs-
Tro dE PrEços Nº 005/2019-mENor PrEço Por loTE . 
o Presidente da Fundação municipal de saúde de são João Evan-
gelista torna público que fará realizar licitação, aceitando propos-
tas de empresas para fornecimento de Filme, revelador e Fixa-
dor para Setor de Radiologia doHospital, com sessão marcada 
para o dia 04/09/2019 às 13hs . o edital estará disponível para 
os interessados: e-mail fms_licitacao@yahoo .com .br ou na Fun-
dação municipal, Informações complementares junto a C . P .l ., 
horário de 13:00 às 17 horas, pelo telefone (33) 3412-2236 em 
21/08/2019 . Celso Falcão Generoso – Presidente .

3 cm -21 1263023 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750021.
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PRIME ESTATES INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
CNPJ:19.454.443/0001-80

Ativo  2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...................  361.691 342.709 
Contas a receber ........................................  269.745  346.914 
Adiantamento de distribuição de lucros ....  7.500.000  4.350.000 
Outros ativos circulantes ...........................  316  316
  8.131.752  5.039.939 
Não circulante
Propriedade para investimentos ................  77.001.849  76.699.767
  77.001.849  76.699.767 
Total do ativo ...........................................  85.133.601  81.739.706

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em Reais)

  2018 2017
Receitas operacionais liquidas ..................  5.040.313  5.945.585 
Lucro bruto ..............................................  5.040.313  5.945.585 
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas .............  (1.046.232) (1.073.605)
  (1.046.232) (1.073.605)
Resultado operacional antes das

  3.994.081  4.871.980 

 ...................................  22.026  41.348 
 .................................  (1.662) (3.499)

  20.364  37.849 
Lucro antes do Imposto de Renda e 
da Contribuição Social ...........................  4.014.445  4.909.829 
Imposto de Renda e Contribuição Social ..  (561.365) (679.434)

 ......................  3.453.080  4.230.395

Circulante
Obrigações tributárias ...............................  109.794 168.979 
Outras Contas a Pagar ...............................  202  202 
  109.996  169.181 

Capital social .............................................  940.000  940.000 
Reserva de capital .....................................  74.019.000  74.019.000 
Reserva de lucros ......................................  10.064.605  6.611.525
  85.023.605  81.570.525 

 ...  85.133.601  81.739.706
Demonstrações do resultado Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais)

 Marcelo Augusto Gomes Pereira
Administrador

Antônio Adoverlino Andrade - Contador- CRC/MG 30.595
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CENTER SHOPPING S/A 
CNPJ: 38.720.884/0001-21

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras 
encerradas em 31/12/2018. A Diretoria

Ativo 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 181
Títulos e valores mobiliários 4.304 2.824
Contas a receber 8.651 11.903
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 185 200
Adiantamentos 280 270
Despesas antecipadas - 42
Outros valores a receber 724 546

14.144 15.966
Não Circulante
Clientes 596 1.151
Depósitos e cauções 74 170
Partes relacionadas - 184
Investimentos 6.004 48.937
Imobilizado 145.170 144.774

151.844 195.216
Total ativo 165.988 211.182
Passivo 2018 2017
Circulante
 Fornecedores  1.521 1.127
 Impostos e contribuições a recolher 1.597 1.443
 Impostos e contribuições - parcelamentos  165 -

74 365
 Adiantamentos de clientes 700 702

4.057 3.637
 Não Circulante 

- 67
 Partes relacionadas 377 52.809

377 52.876
 Patrimônio Líquido 
 Capital social  160.929 152.091
 Reservas de lucros 625 2.578

161.554 154.669
 Total passivo e patrimônio líquido  165.988 211.182

2018 2017
52.052 51.584

(17.375) (19.255)
34.677 32.329

Despesas operacionais
Despesas comerciais (3.842) (10.367)
Despesas administrativas - (219)
Outras perdas operacionais (51) (401)

(3.893) (10.987)
30.784 21.342

Resultado de equivalência patrimonial 10.720 9.653
480 564
615 705

(135) (141)
41.984 31.559

Correntes (5.918) (5.637)
Lucro líquido do exercício 36.066 25.922

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  

Capital  
social

Reservas de lucros
Lucros/  

 
acumulados Total

Reserva  
Reserva de  
retenção 
 de lucro

152.091 8.818 8.134 - 169.043
Lucro do exercício - - - 25.922 25.922

- - (40.296) - (40.296)
Constituição de reservas - - 25.922 (25.922) -

152.091 8.818 (6.240) - 154.669
Aumento de capital 8.838 - - - 8.838
Lucro do exercício - - - 36.066 36.066

- - (35.621) - (35.621)
Adoção IFRS9 - - - (2.398) (2.398)
Constituição de reservas - 1.683 31.985 (33.668) -

160.929 10.501 (9.876) - 161.554

Fluxo de caixa operacional 2018 2017
36.066 25.922

Ajustes
135 -

Rendimento de títulos e valores mobiliários (139) -
8.620 8.526

Equivalência patrimonial (10.720) (9.653)
2.953 10.367

36.915 35.162
Variações no capital circulante
 Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (1.544) 329
Impostos a recuperar 15 1.424
Adiantamentos (10) 305
Despesa antecipadas 42 1.318
Depósitos caução 96 (15)
Fornecedores 394 167
Impostos e contribuições 6.121 (198)

- (577)
Adiantamento de clientes (2) 234

(358) 365
Outros (178) (83)

(5.802) -
35.689 38.431

Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital - 7.055
Aquisição de títulos e valores mobiliários (1.341) (2.682)
Operações com partes relacionadas 256 (431)
Dividendos recebidos (43.667) -
Investimento 53.653 -
Aquisição de imobilizado (9.016) (3.319)
Aquisição e construção de propriedade para investimento - -

(114) 623

(135) -
(35.621) (40.296)
(35.756) (40.296)

Fluxo de caixa (181) (1.242)
Fluxo de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 181 1.423

- 181
Variação de Caixa (181) (1.242)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e de 2017.

Nota 1 – Contexto Operacional:

-
fra-estrutura própria, incluindo estacionamentos.  

no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas 
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na ela-

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT - CONTADOR - CRC: 110239/O-4 - CPF: 055.635.647-03; FREDERICO CUNHA VILLA - DIRETOR - CPF: 029.343.527-81; CLÁUDIA DA ROSA CORTÊS DE LACERDA - DIRETORA - CPF: 965.075.517-91

à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, provisão para devedores duvidosos e 
provisões imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por serem esti-

dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado 
-

condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (a) 

atraso há mais de 180 dias. (c) Demonstrado pelos valores de custo deduzidos da 

Outros ativos e 
passivos, circulante e não circulante. São demonstrados pelos valores de custo ou realização e 

balanço. (e) . São computados em base mensal sob a 

se aplicam as alíquotas nominais. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2018, 

9.355.351 ações preferências sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal.
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Balanço Patrimonial Notas 31/12/14 31/12/13
Ativo/Não circulante 73.062 72.360
 Realizável a longo prazo 12.435 12.435
 Depósitos judiciais 8 8
 Direitos sobre arrendamentos 3 12.427 12.427
 Propriedade para investimento 4 59.925 59.925
 Imobilizado líquido 702 –
Total do ativo 73.062 72.360

Balanço Patrimonial Notas 31/12/14 31/12/13
Passivo/Circulante 2.632 867
 Obrigações tributárias 5 2.516 801
 Outras contas a pagar 116 66
Não circulante 26.599 28.055
 Obrigações tributárias 5 143 1.153
 Partes relacionadas 6 6.751 7.187
 Provisão para contingências 7 – 10
 Imposto de renda e CS diferidos 8 19.705 19.705
Total do passivo 29.231 28.922
Patrimônio líquido 9 43.831 43.438
 Capital social 4.100 4.100
 Reserva de lucros 1.480 1.087
 Reserva de reavaliação 17.577 17.577
 Ajuste de avaliação patrimonial 20.674 20.674
Total do passivo e patrimônio líquido 73.062 72.360

Demonstração do Resultado Notas 2014 2013
 Receita líquida das vendas 10 1.411 1.348
Lucro bruto 1.411 1.348
Despesas operacionais 11 18 (328)
 Gerais e administrativas (139) (151)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 157 (177)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.429 1.020
Resultado financeiro líquido 12 (945) (772)
 Despesas financeiras (945) (772)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 484 248
 Imposto de renda e contribuição social correntes (91) (42)
Lucro líquido do exercício 393 206
Lucro líquido por ação (em reais) 0,0064 0,0034

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Reserva de  
reavaliação

Ajuste de avaliação  
patrimonial

Lucros  
acumulados

Patrimônio  
líquido

Em 31 de dezembro de 2012 4.100 94 787 17.577 20.674 – 43.232
Prejuízo líquido do exercício – – – – – 206 206
Compensação de prejuízos – – 206 – – (206) –
Em 31 de dezembro de 2013 4.100 94 993 17.577 20.674 – 43.438
Lucro líquido do exercício – – – – – 393 393
Transferência para reserva de lucros – – 393 – – (393) –
Em 31 de dezembro de 2014 4.100 94 1.386 17.577 20.674 – 43.831

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2014 2013
Lucro do exercício antes do IRPJ e da CSLL 393 206
Ajustes patrimoniais: Depreciação e amortização 60 –
Provisão para contingências (10) –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 91 42

534 248
Var. do capital circ.: Aum./red. em imp. a recuperar – 141
Aumento em outros créditos – (8)
Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias 613 154
Aumento em outras contas a pagar 50 53
Caixa proveniente das operações 1.197 588
Caixa líquido proveniente das ativ.  operacionais 1.197 588
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variação de partes relacionadas (435) (596)
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamentos (435) (596)
Variação líquida de caixa e equivalente – (8)
Caixa e equivalente ao caixa no inicio do período – 8
Caixa e equivalente ao caixa no fim do período – –

COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO GRANDE
CNPJ nº 23.278.914/0001-14

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013 (Em milhares de reais)

As demonstrações financeiras foram auditadas por Audifisco Auditoria Fiscal e Contábil, com parecer emitido em 20/11/2015, encontrando-se em sua integralidade na sede da Companhia, à disposição dos interessados
A Diretoria Nelson Rodrigues Froes - Contador - CRC nº 1SP134979/O-5 “S”  MG

ComPANHiA oPErACioNAL DE 
DESENVoLVimENTo, SANEAmENTo 

E AÇÕES urBANAS – CoDAu.
Torna público que remarcou a licitação, sob modalidade PrE-
GÃo PrEsENCIal nº . 100/2019, do tipo menor preço, objeti-
vando acontratação de empresa para fornecimento e instalação 
de 01 (um) sistema de combustão tipo Flare aberto, dotado de 
funcionamento automático com capacidade mínima de 100 m³, 
destinado a queima do biogás gerado na Estação de Tratamento 
de Esgoto Francisco Velludo desta Codau, em atendimento a 
solicitação da diretoria de desenvolvimento e saneamento . leis 
Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei Complementar nº . 123/06 
e decreto 3 .555/00 . data/horário para realização da licitação: 14h 
do dia 03 de setembro de 2019 . local aquisição do edital, entrega 
da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos 
envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações pelo 
telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . ube-
raba/mG, 22 de agosto de 2019, ronaldo dos reis silva .
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FEDErAÇÃo DoS TrABALHADorES 
NAS iNDÚSTriAS DE ALimENTAÇÃo 

Do ESTADo DE miNAS GErAiS
EdITal dE CoNVoCaçÃo

 Pelo presente edital ficam convocados os membros do Egrégio 
Conselho de representantes desta Federação para as seguintes 
assembleias Gerais a realizarem-se no dia 11 (onze) do próximo 
mês de setembro, às 9 (nove) horas, à rua salinas, nº 997- bairro 
Floresta, nesta capital, a saber: em caráter ordinário, em primeira 
convocação, para deliberar sobre a prestação de contas da dire-
toria desta Federação, referente ao exercício de 2018(dois mil e 
dezoito), bem como sobre a Previsão orçamentária desta mesma 
Federação, pertinente ao exercício de 2020 (dois mil e vinte) e, a 
seguir, em caráter extraordinário, deliberar sobre assuntos gerais 
de interesse desta entidade . Às 14 (quatorze) horas, da mesma 
data acima citada, ainda em caráter extraordinário, para deliberar 
sobre reajustamento salarial, a par de outras vantagens, elaboran-
do-se a respectiva pauta de reivindicações, sobre autorização, ou 
não, à diretoria desta Federação para as necessárias negociações e 
para celebrar acordos Coletivos de Trabalho e Convenções Cole-
tivas de Trabalho, a respeito, e ainda para, se necessário, instaurar 
dissídio Coletivo, tudo no período de 01/01/2020 à 31/12/2020, 
em favor dos empregados nas indústrias de alimentação situa-
das neste Estado, ainda inorganizados em sindicato, vinculados 
a esta Federação . Caso não haja número legal de presentes às 
horas acima citadas, as mencionadas assembleias serão realiza-
das meia hora após, em segunda e última convocação, quando, 
sobre as matérias em foco, em cada assembleia, haverá delibera-
ção qualquer que seja o número dos presentes. Belo Horizonte, 22 
de agosto de 2019 . (a) Newton Pires muller - Presidente .
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEGiÃo AmPLiADA oESTE PArA 

GErENCiAmENTo DoS SErViÇoS DE urGÊNCiA 
E EmErGÊNCiA – CiS-urG oESTE

EXTraTo dE aTa dE rEGIsTro dE PrEços ProCEsso 
lICITaTÓrIo Nº 022/2019 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
009/2019 . objeto: Fornecimento de materiais hospitalares, bens 
duráveis (equipamentos médicos), saneantes e congêneres por per-
centual de desconto na tabela da revista sImPro . Contratante: 
CIs-urG oEsTE inscrito no CNPJ nº 20 .059 .618/0001-34 . Con-
tratada: Conceitos Comércio de artigos de uso Comercial ltda . 
inscrita no CNPJ sob o nº 08 .583 .629/0001-13 . Valor registrado: 
r$ 2 .045 .000,00 . Vigência: 13/08/2019 a 12/08/2020 . José már-
cio Zanardi – secretário Executivo . divinópolis, 15 de agosto de 
2019 .
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ComPANHiA oPErACioNAL DE 
DESENVoLVimENTo, SANEAmENTo 

E AÇÕES urBANAS – CoDAu.
Torna público que remarcou a licitação, sob modalidade PrE-
GÃo PrEsENCIal nº . 099/2019, do tipo menor preço por lote, 
sob regime de empreitada por preços unitários, objetivando acon-
tratação de empresa para estudo de engenharia e elaboração de 
projetos executivos de segurança, incêndio e pânico de acordo 
com as Normas regulamentadoras e legislações vigentes para 
as instalações administrativas e operacionais desta Codau, em 
atendimento a solicitação da Gerência de desenvolvimento e Pro-
jetos – diretoria de desenvolvimento e saneamento . leis Fede-
rais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei Complementar nº . 123/06 e 
decreto 3 .555/00 . data/horário para realização da licitação: 09h 
do dia 03 de setembro de 2019 . local aquisição do edital, entrega 
da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos 
envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações pelo 
telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . ube-
raba/mG, 22 de agosto de 2019, régis Gaspar alves .
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 CiSTri – 
EXTr . dE CoNTraTo n° 23/19 – adesão n°01/19, realizada 
pelo CIssul . CoNTraTada: mEd CENTEr ComErCIal 
lTda, CNPJ: 00 .874 .929/0001-40 . base legal: na lei Federal 
nº 10 .520 de 17 de Julho de 2002 e lei Federal nº 8 .666, de 21 
de junho de 1993. OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL HOS-
PITalar dE CoNsumo . r$ 38 .645,00 . Vigência12/08/19 a 
31/12/19 . Inf . (34)2589-1710 
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CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS 

- TRECHO DAATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CRM-MG 
rEalIZada No dIa 08 .08 .19 . “Às dezoito horas e trinta 
minutos do dia oito de agosto de dois mil e dezenove, na sede do 
CRM-MG, em Belo Horizonte, reuniu-se o Plenário desde Con-
selho, em sessão extraordinária, convocada sob forma regimen-
tal, sob a presidência da Cons . Cláudia Navarro C . d . lemos e 
secretariada pelo Cons . Fábio augusto de Castro Guerra . Presen-
tes, ainda, os Cons .adir de Paula lima, alexandre de menezes 
rodrigues, Ângelo Flávio adami, antônio dírcio silveira, César 
Henrique Bastos Khoury, Cibele Alves de Carvalho, Cícero de 
lima rena, Climênia Zacarelli del-Fraro, Eduardo dias Chula, 
Eurípedes José da silva, Fabiana Prado dos santos Nogueira, Flá-
vio mendonça andrade da silva, Giovana Ferreira Zanin Gon-
çalves, Hermann Alexandre V. von Tiesenhausen, Ildeu Afonso 
de almeida Filho, Itagiba de Castro Filho, Ivana raimunda de 
m . melo, Janaina maciel lopes, João batista Gomes soares, José 
afonso soares, José luiz Fonseca brandão, José Nalon de Quei-
roz, José Tasca, marcelo Versiani Tavares, márcio abreu lima 
rezende, márcio de almeida salles, mário benedito Costa maga-
lhães, martius adélio Gomes, michelle Nacur lorentz, Nilson 
albuquerque Júnior, Paulo roberto repsold, regina Fátima bar-
bosa Eto, renata bittar britto arantes, renata rugani do Couto e 
Silva, Ricardo Hernane L. G. de Oliveira, Tarcizo Afonso Nunes, 
Vera Helena Cerávolo de Oliveira e Victor Hugo de Melo, cujas 
assinaturas constam de folha própria. Justificada a ausência do 
Cons . roberto Paolinelli de Castro . Iniciada a reunião com a  . . . 
aprovado o pedido de licença da Cons .ª Cláudia Navarro Carva-
lho duarte lemos, no período de 07 a 14 .09 .19, quando será subs-
tituída pela Cons . Cibele alves de Carvalho, 1 .ª vice-presidente .”
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AÇoForJA iNDÚSTriA DE ForJADoS S/A
CNPJ Nº 16 .716 .417/0001-95 - NIrE 3130003007-5

EdITal dE CoNVoCaçÃo
rErraTIFICaçÃo das assEmblEIa
EsPECIal dE PrEFErENCIalIsTas

Ficam convocados os senhores acionistas da açoforja Indústria 
de Forjados s/a (“Companhia”) na forma prevista no art . 124, 
art . 136§1º e art . 44, §6º da lei n . 6 .404/1976, a comparece-
rem à Rerratificação da Assembleia Especial de Preferencialis-
tas (“assembleia”), a realizar-se no dia 30 de agosto de 2019, 
às 10:00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade 
de santa luzia, Estado de minas Gerais, na avenida Enge-
nheiro Januário alvarenga santos, nº 300, bairro Industrial, CEP 
33.040-220, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Rerratificação dos valores das ações preferenciais da Com-
panhia, e aumento de capital . Todos os documentos e informa-
ções pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na 
assembleia, em especial este Edital, encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia . Para participação e delibe-
ração na assembleia, os acionistas deverão comprovar sua titula-
ridade das ações, por meio do livro de registro de ações Nomi-
nativas da Companhia, e apresentar documento de identidade . os 
acionistas ou seus representantes habilitados deverão observar, 
para participação na Rerratificação da Assembleia Especial ora 
convocada, o disposto no artigo 126 da lei 6 .404/1976 . Todos 
os titulares de ações preferenciais antes da realização do resgate 
terão direito a voto em todas as matérias sujeitas à deliberação e 
constantes da ordem do dia da assembleia Especial ora convo-
cada . dessa forma, os acionistas a serem representados na rer-
ratificação da Assembleia Especial deverão depositar na sede da 
Companhia a respectiva documentação comprobatória da sua 
representação, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos 
constitutivos e societários referentes à nomeação, conforme o 
caso, e o documento de identificação do representante, em até 48 
(quarenta e oito) horas antes da realização da Rerratificação da 
assembleia Especial . santa luzia, 21 de agosto de 2019 . beatriz 
saraiva de mello - diretora Presidente . José Ércio raimundo - 
diretor Comercial .
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CiSTri 
– EXTr . dE CoNTraTo n° 19/19 – adesão n°02/19, reali-
zada pelo CIssul . CoNTraTada: WTradE INTErmE-
dIadora dE NEGoCIos lTda, CNPJ: 21 .856 .981/0001-43 . 
base legal: na lei Federal nº 10 .520 de 17 de Julho de 2002 e lei 
Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993 . obJETo: aQuIsIçÃo 
dE maTErIal dE lImPEZa . r$ 22 .227,00 (vinte e dois mil, 
duzentos e vinte e sete reais) . Vigência: 01/08/19 a 31/12/19 . Inf . 
(34)2589-1710
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750022.
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 CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 

mACro rEGiÃo Do SuL DE miNAS – CiSSuL SAmu
 resultado de Julgamento - modalidade: Pregão Presencial nº 
016/2019 - Processo nº 080/2019 – o CIssul, por intermédio 
de sua Pregoeira designada, torna público o resultado do Pre-
gão em epígrafe, pelo que segue: Finalidade: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de gases medicinais 
para utilização no CIssul/samu pelo período de 12 (doze) 
meses . adjudicadas: White martins Gases Industriais ltda - 
CNPJ: 35 .820 .448/0137-00 - r$ 386 .457,40 (trezentos e oitenta 
e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta cen-
tavos) - Comercial Pitia ltda - CNPJ: 21 .942 .511/0001-00 - r$ 
183 .499,50 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa 
e nove reais e cinquenta centavos) . Esta publicação equivale à 
publicação da ata de registro de Preços . sarah Castro de oliveira 
morales - Pregoeira CIssul- Varginha, 22 de agosto de 2019 .

4 cm -22 1263616 - 1

EmurB -EmPrESA muNiCiPAL DE urBANiZAÇÃo 
DE GuAXuPÉ, ESTADo DE miNAS GErAiS

aviso de rEabErTura de licitação . Tomada dE PrEços 
002/2019 – amPla ParTICIPaçÃo –Processo 004/2019 . 
a Emurb - Empresa municipal de urbanização de Gua-
xupé, Estado de minas Gerais, torna pública a rEabErTura 
da Tomada dE PrEços 002/2019, processo nº 004/2019, 
empreitada tipo menor preço global, destinada à seleção e con-
tratação de empresa na área de engenharia e/ou arquitetura com 
vistas à elaboração de projetos complementares para a obra Cons-
trução de uma Creche no bairro Jardim aeroporto/residencial 
Conquista, no município de Guaxupé/mG .o edital completo e as 
demais informações relativas a presente licitação estarão à dis-
posição dos interessados, a partir do dia 27 de agosto de 2019 na 
Emurb - Empresa municipal de urbanização de Guaxupé, com 
sede na rua Francisco ribeiro do Valle, 174a – Centro – Gua-
xupé/mG, fone (35) 3559-1099 e também no site www .guaxupe .
mg .gov .br, onde o edital poderá ser baixado . NoVa daTa Para 
ENTrEGa dosENVEloPEs até o dia 12de setembro de 2019, 
às 09:00 horas, abertura no mesmo dia às 09:00 horas na sala de 
reuniões da secretaria municipal de administração da Prefeitura 
de Guaxupé, situada na av . Conde ribeiro do Valle, 113 – pavi-
mento superior, Centro, Guaxupé/mG, devendo as empresas inte-
ressadas se CadasTrarEm na Emurb até o dia 09 de setem-
bro de 2019 . VIsITa TÉCNICa oPCIoNal deverá ser agendada 
na secretaria municipal de obras e desenvolvimento urbano da 
Prefeitura de Guaxupé/mG, endereço rua major Joaquim Pedro, 
39 – Centro – Guaxupé/mG – fone (35) 3559-1090 para ser rea-
lizada entre os dias 28 de agosto a 11 de setembro de 2019, nos 
horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas . 
maiores informações na Emurb - Empresa municipal de urba-
nização de Guaxupé, fone (35)3559-1099 e no site www .guaxupe .
mg .gov .br . Guaxupé – mG, 22 de agosto de 2019 . renato Carlos 
de Gouvêa - Presidente da Emurb

7 cm -21 1263378 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE DE 
SÃo JoÃo DEL-rEi-mG 

aVIso dE lICITaçÃo: Processo licitatório 212/19, Pregão 
Presencial rP:079/19- maior desconto percentual de desconto 
para aquisiçao de material e equipamento médico hospitalar atra-
vés da tabela sImPro abertura: 04/09/19 ás 15hs, Processo lici-
tatório 213/19, Pregão Presencial rP:080/19-Eventual E Futura 
realização de exames de microscopia Especular de Córnea aber-
tura: 04/09/19 ás 13hs, Processo licitatório 215/19, Pregão Pre-
sencial rP:082/19- Contratação de empresa para aferição de tacó-
grafos abertura: 04/09/19 ás 10 hs, Processo licitatório 214/19, 
Pregão Presencial rP:081/19-aquisiçao de enxoval hospitalar 
abertura: 05/09/19 ás 10hs Edital disponível no site:
 Informaçõessomenteporemail:licitasaudesjdr@hotmail .com
 Publicação: Contrato nº .135/19 de saldo remanescente Pl155/18, 
PPrP 069/2019 locação de Vagas em Estacionamento, Estacio-
namento lava Jato speed Car, r$ .22 .700,00, de 23/08/19 a 
22/08/20 . Pl 200/19, adesão 014/19, Contrato 139/19, aquisição 
de um aparelho de rX convencional para uPa, shimadzu do bra-
sil Comercio ltda, r$ . 104 .500,00, 20/08/2019 . Pl 203/19, PPrP 
78/19, ata 112/19, Contrato nº 140/19, remoção em ambulância 
Tipo d uTI móvel Neonatal Pediátrica, Centro oeste remoções 
ltda, r$ 2 .550 .000,00, de 20/08/19 a 20/08/20 .

5 cm -22 1263736 - 1

iTAurB – EmPrESA DE DESENVoLVimENTo 
DE iTABirA LTDA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório 
GmP/013/2019 - Pregão Presencial N°009/2019, cujo objeto con-
siste na aquisição de materiais de construção diversos, para execu-
ção dos serviços de obras dos Contratos saaE/Ira nº 001-2018 
e nº 002-2018, conforme quantidades e especificações constantes 
no anexo III - Termo de referência do Edital, com vigência de 
06 (seis) meses . Que teve como vencedora a empresa ComEr-
CIal EQuIPE lTda - EPP . lote nº01: r$13 .405,00 – lote nº02: 
r$13 .000,00 – lote nº03: r$18 .540,00 e lote nº04: r$14 .350,00 . 
Itabira/mG, 22 de agosto de 2019 . sérgio do amaral - diretor 
Presidente .

ITaurb – Empresa de desenvolvimento de Itabira ltda .
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório 
GmP/020/2019 - Pregão Presencial N°015/2019, cujo objeto 
consiste na Contratação de Posto de combustíveis para forneci-
mento de Óleo diesel Comum b s500 e Gasolina Comum para 
abastecimento da frota de veículos pesados, máquinas e veículos 
leves da ITaurb na cidade de Itabira/mG, conforme quantida-
des e especificações constantes no Anexo III - Termo de Referên-
cia do Edital, com vigência de 06 (seis) meses . Que teve como 
vencedora a empresa PosTo arEÃo ITabIraNo lTda . Item 
nº001: r$95 .400,00 e Item nº002: r$63 .600,00 . Itabira/mG, 22 
de agosto de 2019 . sérgio do amaral - diretor Presidente .

6 cm -22 1263836 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE mAriANA/mG 

- torna público para conhecimento e participação de todo aquele 
a quem interessar que fará realizar licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, sistema registro de Preços do Tipo menor 
Preço unitário, contratação de empresa para prestação de servi-
ços de locação de motos e equipamentos (máquinas pesadas) para 
atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de mariana/mG, em conformidade ao estabelecido no edital 
023/2019 e anexos . licitação exclusiva para mE e EPP (art .48, 
I da lei Federal Complementar 123/2006, lei Complementar 
municipal Nº 71/2010) para os itens 10 (motocicleta tipo trail) e 
11 (motocicleta tipo city); e de ampla concorrência para os itens 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 . PrEGÃo PrG 017/2019, PrC 
027/2019 – data da realização: 10/09/2019 às 08h00min . o Edi-
tal completo deverá ser retirado no setor de licitações do saaE 
(Comissão Permanente de licitações), localizado à rua José rai-
mundo Figueiredo, nº580, bairro são Cristóvão, CEP: 35 .420-
000, mariana/mG, , no horário das 07 às 11:30h e das 13h00min 
às 16h ou, no endereço eletrônico www .saaemariana .mg .gov .br; 
ou www.mariana.mg.gov.br no campo “Diário Oficial” ou ainda, 
através do e-mail licitacao@saaemariana .mg .gov .br . Comissão 
Permanente de licitações . Informações: tel . (31) 3558-3060 .

5 cm -22 1263591 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE AGuA E 
ESGoTo DE PASSoS-mG

Tomada dE PrEços 020/2019 – o serviço autônomo de 
agua e Esgoto fará realizar licitação, nos termos da lei 8 .666/93, 
na modalidade Tomada de Preços tipo menor por item, visando 
à aquisição de Hidrômetros de ½ multijato completo. Prazo para 
cadastro: até as 15h do dia 11/09/2019 . Prazo para recebimento 
de documentação e propostas: dia 16/09/2019 ás 13:00h . aber-
tura dos envelopes de documentação: dia 16/09/2019 às 13:30h . o 
Edital encontra-se à disposição na sede do saaE à Praça monse-
nhor messias bragança, 131, centro, no horário de 12:00 as 17:00 . 
Telefone: 35-3529-4256 . Email angelabp58@hotmail .com . Pas-
sos-mG, 20 de agosto de 2019 . Pedro Teixeira- diretor do saaE . 
rosa Cornelia machado baldini- Presidente da CPl .

3 cm -22 1263743 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG

aVIso dE rETIFICaçÃo - PrEGÃo 
PrEsENCIal N° . 19/2019

o saae/unaí-mG, torna público a todos os interessados na licita-
ção em epígrafe, que a mesma sofreu a 1ª Retificação. Em virtude 
da retificação, a data para credenciamento dos licitantes e aber-
tura da sessão fica redesignada para o dia 06/09/2019 às 09:00 
horas. A referida Retificação na íntegra poderá ser obtida através 
do site www .saaeunai .mg .gov .br . unaí-mG, 22 de agosto de 2019 
– lidiane stfany monteiro Inácio – Chefe da divisão de Compras, 
licitações e Contratos .

3 cm -22 1263619 - 1

SADi roDriGuES CABrAL mE
 CNPJ: 16 .970 .686/0001-83

o sadi rodrigues Cabral, responsável pelo empreendimento 
denominado sadI rodrIGuEs Cabral mE, localizado à 
rua brasil nº 21 Cep: 31 .540-580 bairro Jardim leblom- belo 
Horizonte Minas Gerias, torna público que protocolizou o reque-
rimento de licença ambiental à secretaria municipal de meio 
ambiente - smma . 

2 cm -21 1263345 - 1

SAAE iTAGuArA/mG. 
ata de registro de Preço nº028/2019 do Pregão n .º 016/2019 – 
objeto: registro de Preço para aquisição Eventual e Parcelada de 
Equipamentos de Proteção Individual . Órgão Gerenciador: saaE 
Itaguara/mG, CNPJ 20 .898 .672/0001-73 . detentor da ata: distri-
buidora de Produtos G .C .r Eireli mE, CNPJ 08 .108 .696/0001-86 . 
Vigência: 12 meses, a partir de 20/08/2019 . Preços registrados no 
e-mail: saaealmoxarifado@conqnet .com .br . Cristiane maria das 
dores Freitas, diretora .

2 cm -22 1263670 - 1

SAAE DE SÃo LourENÇo/mG
avisos: Pregão Eletrônico nº . 035/2019, objeto : registro de pre-
ços de contêineres . data : 05/09/2019 às 10:00h . Pregão Eletrô-
nico nº . 039/2019, objeto : registro de preços de tubos PEad . 
data : 05/09/2019 às 14:00h Edital na íntegra disponível nos sites 
www .saaesaolourenco .mg .gov .br e www .licitaoes .caixa .gov .br

2 cm -21 1263564 - 1

SAAE DE LAGoA DA PrATA-mG 
Torna Público: PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 073/2019 - objeto: 
Registro de Preços para a Confeção de material gráfico e de expe-
diente . abertura: 04/09/19-9:00h . Edital: www .saaelp .mg .gov .br 
 .Joana resende de oliveira lacerda- Pregoeira . lagoa da Prata, 
22/08/19 .

1 cm -22 1263895 - 1

iNSTiTuTo DE GESTÃo E HumANiZAÇÃo – iGH
ProCEsso sElETIVo Nº . 027/2019 – CoNTaGEm

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH torna público que 
instaurou os processos seletivos nº . 027/2019 – CoNTaGEm, 
objetivando a contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de lavanderia hospitalar para atender as unida-
des de Pronto Atendimento e Complexo Hospitalar de Contagem 
e uPa’s sede, ressaca, Vargem das Flores, Petrolândia e JK . o 
edital estará disponível no sítio: http://igh .org .br/index .php/trans-
parencia/editais/minasgerais/contagem/processo-seletivo-19 . 
Comissão de Processo Seletivo - IGH

3 cm -22 1263889 - 1

SiCooB LAGoACrED GErAiS
Edital de leilão 002/2019 - Torna público que levará a leilão 
simultâneo ao online pelo www .fernandoleiloeiro .com .br, em 
19/09/2019 e 04/10/2019, às 13h, seu imóvel rural em Japaraíba/
mG .
leiloeiro: Fernando Caetano moreira Filho . (37) 3242-2001 .

1 cm -22 1263599 - 1

 AmoG- ASSoCiAÇÃo DoS muNiCiPioS DA 
miCrrorEGiÃo DA BAiXA moGiANA

Edital de leilão 02/2019-Torna público que levará a leilão online, 
site www .fernandoleiloeiro .com .br, a partir das 13:30 horas, 
seus bens inservíveis: máquina e outros . leiloeiro: Fernando C . 
moreiraFilho .

1 cm -22 1263692 - 1

DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE 
SANEAmENTo urBANo – DEmSur

 Concorrência Pública nº 003/2019 – objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço com forneci-
mento de material para instalação elétrica da subestação abrigada, 
sala de painéis, alterações das redes da captação e distribuição elé-
trica interna da ETA Rio Preto - Estação de Tratamento de Água 
do dEmsur . abertura dia 11/10/2019 às 08:00 horas . Edital dis-
ponível a partir de 26/08/2019 – Informações pelo site www .dem-
sur .com .br ou pelo telefone (32) 3696-3459 – Geraldo Vergilino 
de Freitas Junior – diretor Geral do dEmsur .

4 cm -22 1263875 - 1

VANJEG ADmiNiSTrADorA DE BENS S.A.
CNPJ 17 .251 .125/0001-97 -- NIrE 31 .300 .043 .983

assembléia Geral ordinária
EdITal dE CoNVoCaçÃo

Ficam convocados os senhores acionistas da VaNJEG admI-
NIsTradora dE bENs s .a . a se reunirem em assembléia 
Geral ordinária, a ser realizada em 04 .09 .2019, às 10 horas, na 
sede social, localizada na rua são Paulo, 638, conjunto 810, belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, para deliberarem sobre as 
seguintes matérias constantes da ordem do dia:1 – apreciação 
das contas da Administração referentes ao exercício social findo 
em 2018, bem como a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 .12 .2018; 2 – reeleição dos membros da dire-
toria; 3 – remuneração da diretoria e pró-labore . os documen-
tos relativos à assembléia já foram publicados nos jornais, minas 
Gerais e Hoje em Dia no dia 24.07.2019 e estarão à disposição 
dos acionistas na sede da sociedade. Belo Horizonte, 21/08/2019. 
Edmundo Koichi Takamatsu, diretor Presidente da sociedade .

4 cm -21 1263133 - 1

CErÂmiCA SAFFrAN LTDA.
CNPJ 18 .751 .354/0001-33

EdITal dE- CoNVoCaçÃo
Ficam os sócios convocados para reunirem-se em assembleia 
Geral de sócios, a realizar-se às 10:00 horas do dia 30 de agosto 
de 2019, na rua Gustaf dalen, nº 100, distrito Industrial Paulo 
Camilo sul, betim/mG, CEP 32 .669-174, para deliberarem sobre 
a criação de filial e modificação do Contrato Social, com a forma-
lização da competente alteração contratual . betim, 16 de agosto 
de 2019 . (ass .) a administração . 

2 cm -20 1262613 - 1

riTZ Do BrASiL S.A
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2.019.

NIrE 3130004111-5 - CNPJ 17 .157 .603/0001-02
DATA: 19/07/2019; HORA: 9:00; LOCAL: sede da Companhia, 
situada na rodovia br 381 Km 488, distrito Industrial Paulo 
Camilo sul, betim/mG . CEP 32 .669-055 . PrEsENças: Compa-
receram todos os acionistas, os quais confirmaram e concordaram 
com a ordem proposta, mediante assinatura no livro de Presen-
ças . ComPosIçÃo da mEsa: foram eleitos por aclamação para 
presidir a mesa a sr . Emil ritz, e para secretariá-lo o sra . Ingunde 
anita ritz . ordEm do dIa E dElIbEraçõEs Tomadas 
Por uNaNImIdadE: 1º) aprovada a lavratura da presente ata 
em forma de sumários dos fatos ocorridos; 2º) analisado, discu-
tido e aprovado o relatório da diretoria, as contas dos adminis-
tradores, e as demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 . 3º) Tendo havido 
prejuízo no exercício, não há lucros referente a 2018 a ser des-
tinado . ENCErramENTo: Esgotada a ordem do dia e tomadas 
as deliberações, foi lavrada esta ata, que lida e achada conforme, 
vai assinada por mim, secretário e pelo presidente, encerrando-se 
a sessão . declaramos ainda que esta ata confere com o original 
lavrada em livro próprio . betim/mG, 19 de julho de 2019 . assi-
nado: Emil ritz, Gertude ritz, Ingunde anita ritz, Emil ritz Jr ., 
e Eduardo ritz mendonça . EmIl rITZ - Presidente - INGuNdE 
aNITa rITZ - secretária - Junta Comercial do Estado de minas 
Gerais - Certifico registro sob o nº 7432176 em 19/08/2019 da 
Empresa rITZ do brasIl s/a, Nire 31300041115 e protocolo 
193264072 - 26/07/2019 . assinada em 20/08/2019 por marinely 
de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

7 cm -21 1263447 - 1

CoNSÓrCio PÚBLiCo DE GESTÃo DE 
rESÍDuoS SÓLiDoS - CPGrS.

 ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 006/2019 -Tomada dE 
PrEço Nº 001/2019 . Tipo: menor Preço . Critério de Julgamento: 
menor Preço Global . objeto: aquisição e instalação de Geomem-
brana em PEad e=2 mm, conforme norma da abNT Nbr 15352 
por termo de fusão e teste de estanqueidade com laudo técnico 
de pressurização de canal para impermeabilização da célula do 
aterro sanitário no endereço: mG 123, Km 03; em João mon-
levade . Termo aditivo do Contrato nº 004/2019 . auToNomY 
EmPrEENdImENTos lTda, estabelecida à rua Neocir Zilio, 
nº 65 - rs, 129, Km 109, bairro loteamento Nova Trichiana em 
dois lajeados/rs, CEP: 99 .200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
12 .113 .877/0001-78 . Vigência: 17/08/2019 a 16/09/2019 .

3 cm -22 1263960 - 1

NTC LoCAÇÃo DE VEÍCuLoS S.A.
 CNPJ/mF 00 .453 .246/0001-19 / NIrE 31300124169

EXTraTo da aTa da assEmblEIa GEral 
EXTRAORDINÁRIA EM 14 DE JUNHO DE 2019.

aos 14/06/2019 as 17:00 horas . Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais. Certifico o Registro sob o nº 7426075 em 
13/08/2019 . Protocolo 193253470 – 25/07/2019 . marinely de 
Paula Bomfim - Secretária-Geral.

2 cm -22 1263693 - 1

Bii BTS CoNTAGEm 1 PArTiCiPAÇÕES S/A
Companhia Fechada

CNPJ 23 .315 .263/0001-95 - NIrE 3130011272-1
EdITal dE CoNVoCaçÃo dE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da bII bTs Contagem 1 Participa-
ções s/a (“Companhia”) convocados a reunirem-se em assem-
bleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de agosto de 
2019, às 10:00 horas, em 1ª (primeira) convocação, na sede da 
Companhia, localizada na alameda oscar Niemeyer, nº 288, 8º 
andar, bairro Vale do sereno, Nova lima/mG, CEP 34006-049, 
com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
a dissolução da Companhia, nos termos do artigo 206, inciso I, 
alínea “c”, da lei 6 .404/1976; (ii) a nomeação do liquidante e 
definição das suas funções, seguida da destituição dos diretores da 
Companhia; (iii) a dispensa de instalação do Conselho Fiscal; (iv) 
a definição dos critérios e regras para divisão do acervo social; 
(v) a apreciação da prestação final das contas do Liquidante e do 
balanço especial levantado pelo liquidante; (vi) o encerramento 
da liquidação e consequente extinção da Companhia, nos termos 
dos artigos 216, §1º e 219, I da lei 6 .404/1976; e (vii) a indicação 
dos responsáveis pela guarda dos livros da Companhia . a assem-
bleia será instalada em qualquer convocação com a presença de 
acionistas que representem a maioria absoluta do capital social 
votante da Companhia (50% + 1 ação do capital votante) . Todos 
os documentos relativos à ordem do dia encontram-se à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia . 

Nova lima/mG, 22 de agosto de 2019 . 
Flávio Cioglia dias Gontijo e Flávio Nogueira Pinto – diretores .

6 cm -21 1263397 - 1

Bii BTS CoNTAGEm 2 PArTiCiPAÇÕES S/A
 Companhia Fechada

CNPJ 23 .315 .256/0001-93 - NIrE 3130011271-3
EdITal dE CoNVoCaçÃo dE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da bII bTs Contagem 2 Participa-
ções s/a (“Companhia”) convocados a reunirem-se em assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de agosto de 2019, às 
10:00 horas, em 1ª (primeira) convocação, na sede da Companhia, 
localizada na alameda oscar Niemeyer, nº 288, 8º andar, bairro 
Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34006-049, com a finali-
dade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia (i) a dissolução 
da Companhia, nos termos do artigo 206, inciso I, alínea “c”, da 
Lei 6.404/1976; (ii) a nomeação do Liquidante e definição das suas 
funções, seguida da destituição dos diretores da Companhia; (iii) 
a dispensa de instalação do Conselho Fiscal; (iv) a definição dos 
critérios e regras para divisão do acervo social; (v) a apreciação 
da prestação final das contas do Liquidante e do balanço especial 
levantado pelo liquidante; (vi) o encerramento da liquidação e 
consequente extinção da Companhia, nos termos dos artigos 216, 
§1º e 219, I da lei 6 .404/1976; e (vii) a indicação dos responsáveis 
pela guarda dos livros da Companhia . a assembleia será instalada 
em qualquer convocação com a presença de acionistas que repre-
sentem a maioria absoluta do capital social votante da Companhia 
(50% + 1 ação do capital votante) . Todos os documentos relativos 
à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia . Nova lima/mG, 22 de agosto de 2019 . Flávio Cioglia 
dias Gontijo e Flávio Nogueira Pinto – diretores .

6 cm -21 1263365 - 1

ZuriCH miNAS BrASiL SEGuroS S.A.
CNPJ/mF nº 17 .197 .385/0001-21 – NIrE 31 .300 .038 .688

ata da reunião do Conselho de 
administraçãorealizada em 06/11/2018

Data, Hora e Local: Aos 06/11/2018, às 11:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 1 .420, 5º 
e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, bairro 
Savassi, Belo Horizonte-MG, CEP 30112-021. Quórum: Presen-
tes os Conselheiros representando a totalidade de seus membros, 
conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Con-
selheiros da Companhia . Convocação: dispensada, na forma do 
artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Helio Fla-
gon Flausino Gonçalves; e secretária: Elaine Patrícia bimbato . 
Ordem do Dia: I) Eleger Diretor; II) Ratificar a composição dos 
membros da diretoria . deliberações: Por unanimidade dos Con-
selheiros presentes e com abstenção dos impedidos legalmente, 
sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deli-
beraram: I) Eleger como membro da diretoria, com mandato de 3 
anos, conforme artigo 12 inciso II, do Estatuto social da Empresa, 
o sr . Peter rebrin, portador do rG nº 5 .605 .312-5-ssP/sP, CPF/
mF nº 111 .244 .818-77; o membro da diretoria ora eleito, não está 
incurso em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer 
atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 
147 da lei de sociedades por ações, bem como atende as condi-
ções previstas na resolução CNsP nº 330/15 . o eleito toma posse 
no cargo nesta data, dia 06/11/2018, conforme Termo de Posse 
anexo. II) Ratificar a composição dos membros da Diretoria: i. 
diretor Presidente – Edson luis Franco – mandato de 01/07/2016 
até 01/07/2019; ii . diretor – manuel leandro rodriguez Vera 
– mandato de 01/06/2018 até 31/05/2021; iii . diretor – marcio 
benevides Xavier – mandato de 03/10/2016 até 03/10/2019; 
iv . diretor – miguel Iniesta soria – mandato de 06/02/2017 até 
06/02/2020; v. Diretor – Roberto Eduardo Hernandez Martinez 
– mandato de 01/06/2018 até 31/05/2021; vi . diretor – Walter 
Eduardo Pereira – mandato de 18/12/2015 até 18/12/2018; e vii . 
diretor – Peter rebrin – mandato de 06/11/2018 até 05/11/2021 . 
documentos arquivados: Foram arquivados na sede da Compa-
nhia, devidamente autenticados pela mesa, os documentos sub-
metidos à apreciação da reunião, referidos nesta ata . Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo 
lavrada a presente Ata. Assinaturas: Presidente de Mesa: Helio 
Flagon Flausino Gonçalves . secretária de mesa: Elaine Patrí-
cia bimbato . Conselheiros: Carlos roberto Toledo, Edson luis 
Franco, Helio Flagon Flausino Gonçalves, Jose Bailone Junior, 
Luis Henrique Meirelles Reis. Belo Horizonte-MG, 06/11/2018. 
Elaine Patrícia bimbato – secretária da mesa . Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7434607 em 
20/08/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

10 cm -22 1263733 - 1

PHArLAB iNDÚSTriA FArmACÊuTiCA S.A.
CNPJ 02 .501 .297/0001-02

Convocação Para assembleia Geral
ordinária e Extraordinária

 Ficam os srs . acionistas da Pharlab Indústria Farmacêutica s .a ., 
CNPJ 02 .501 .297/0001-02, convocados para comparecer, em sua 
qualidade de acionista, à assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia a se realizar no dia 5 de setembro de 2019, às 12 p .m ., 
na sede da Companhia, localizada na Cidade de lagoa da Prata, 
Estado de minas Gerais, na rua olímpio resende oliveira, 1 .300, 
américo silva, CEP 35 .590-000, para examinar, discutir e votar 
a seguinte ordem do dia: (a) alteração e consolidação do Esta-
tuto Social da Companhia, especificamente dos artigos 3, pará-
grafo único e 15, itens (e), (k), (l) e (m); (b) alteração do endereço 
da filial inscrita no CNPJ sob o nº. 02.501.297/0005-28 e regis-
trada perante a Junta Comercial do Estado de minas Gerais sob 
o NIrE 3190253876-0, atualmente localizada na cidade de Con-
tagem, Estado de minas Gerais, na rua Nove, nº . 420, setor m, 
CEP 32183-020, para o município de lagoa da Prata, Estado de 
minas Gerais, à rodovia mG 170, Km 28, Trecho do rio Jacaré, 
Km28, CEP 35590-000; e alteração do objeto social desta filial 
para incluir a atividade de depósito fechado de máquinas, equipa-
mentos eletrônicos, brindes e outros bens em nome próprio ou de 
terceiros; (c) aumento do limite estabelecido no artigo 15, item 
(e), do Estatuto social da Companhia; (d) alteração das regras de 
governança corporativa referentes à contratação e demissão de 
funcionários da Companhia; (e) exclusão do artigo 15, itens (k) 
e (m) relacionados às formalizações de contratos de seguro e de 
locação; e (f) autorização à diretoria da Companhia para execu-
ção de todos atos eventualmente necessários para dar efeito aos 
itens acima . atenciosamente, Pascal François Jacques brière - 
Presidente do Conselho de administração . 
(22, 23 e 24/08/2019)

7 cm -21 1263078 - 1

SAE - SuPEriNTENDÊNCiA DE áGuA E 
ESGoToS DE iTuiuTABA - mG.

 aVIso dE rEabErTura do PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
039/19 . a saE, através de sua diretoria e do Pregoeiro, situado 
na rua 33, nº 474, setor sul, cidade de Ituiutaba, estado de minas 
Gerais, CEP – 38300-030, torna público que o presente processo 
licitatório que encontrava-se susPENso sINE dIE teve sua 
revisão editalícia realizada pela equipe saE . Fica designado o 
Credenciamento: até a data de 06/09/2019 às 09h00 . Entrega dos 
envelopes de habilitação e de proposta devidamente assinados e 
lacrados: 06/09/2019, até o encerramento do Credenciamento . 
abertura dos envelopes: Imediatamente após o encerramento do 
Credenciamento e protocolo dos envelopes recebidos . o Edital 
retificado e seus anexos serão oportunamente disponibilizados via 
site www .sae .com .br, email: suprimento@sae .com .br ou na sala 
da Comissão de licitação, na rua 33, n .º 474, Ituiutaba-mG, CEP 
38300-030 . Fone: (34)3268-0404 . Ituiutaba-mG, 22 de agosto de 
2019. Georges Bou Hanna Filho. Pregoeiro Suplente da SAE.

4 cm -22 1263968 - 1

SAE - SuPEriNTENDÊNCiA DE áGuA E 
ESGoToS DE iTuiuTABA - mG. 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 043/19 - sIsTEma dE rEGIs-
Tro dE PrEços a saE, através de sua diretoria e do Prego-
eiro, situado na rua 33, nº 474, setor sul, cidade de Ituiutaba, 
estado de minas Gerais, CEP – 38300-030, torna público que se 
acha aberto o presente Pregão Presencial, sob o nº 043/19, tipo 
mENor PrEço Global, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a lei nº 10 .520/02 e decretos munici-
pais nº 5 .653/05 e nº 5 .908/06 . objeto: rEGIsTro dE PrE-
ços para aquisição de Carvão Vegetal, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme descrições, especificações, quantidades e con-
dições constantes no Termo de referência - anexo I, do Edital . 
departamento responsável: operação . recurso orçamentário: 
17 .512 .0014 .2 .244 .3 .3 .90 .30 .00 . Credenciamento: até a data de 
09/09/2019 às 14h00 . Entrega dos envelopes de habilitação e de 
proposta devidamente assinados e lacrados: 09/09/2019, até o 
encerramento do Credenciamento . abertura dos envelopes: Ime-
diatamente após o encerramento do Credenciamento e protocolo 
dos envelopes recebidos . o Edital na íntegra e as informações 
complementares ao Pregão encontram-se à disposição dos interes-
sados no site www .sae .com .br, ou na sala onde se encontra o Pre-
goeiro e a Equipe de apoio, na rua 33 nº 474 – setor sul, Ituiuta-
ba-mG, CEP 38300-030 . Fones: (34)3268-0401 / (34)3268-0404 . 
Ituiutaba-mG, 14 de agosto de 2019 . João alberto Franco mar-
tins . Pregoeiro da saE .

6 cm -22 1263970 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750023.
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG

 – Processo 072-2019 - Credenciamento 001-2019 - Credencia-
mento de artistas para realização de shows, torna público a aber-
tura do Processo licitatório cujo objeto é o credenciamento de 
artistas/bandas locais para apresentação de shows em eventos 
periódicos a serem realizados pelo município, para atender as 
diversas secretarias do município . abertura dia 30/08/2019, às 
09:00 horas . local para informações e retirada do edital: sede da 
Prefeitura ou pelo site www .bambui .mg .gov .br . Fone: (37) 3431-
5496 . bambuí/mG, 21 de agosto de 2019 . Paulo mENdoNCa 
da sIlVa . PrEsIdENTE da CPl .

3 cm -21 1263531 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG 

– Processo 071-2019 - Pregão Presencial 029-2019 - Tratamento 
Fora de domicílio - TFd, torna público a abertura do Processo 
licitatório cujo objeto é a contratação empresa para locação de 
veículos para o transporte de pacientes do programa de trata-
mento fora de domicílio (TFd), para atender a secretaria muni-
cipal de saúde . abertura dia 05/09/2019, às 09:00 horas . local 
para informações e retirada do edital: sede da Prefeitura ou pelo 
site www .bambui .mg .gov .br . Fone: (37) 3431-5496 . bambuí/mG, 
21 de agosto de 2019 . Paulo mENdoNCa da sIlVa . PrE-
sIdENTE da CPl .

3 cm -21 1263437 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG

 Extrato de atas de registro de Preços

- Pl 0036/19, PP-srP 0026/19 . objeto: Contratação de empresa 
para futura e eventual aquisição de reparador asfáltico para apli-
cação a frio e liquido de emulsão asfáltica, em atendimento à 
secretaria municipal de obras e saneamento . ass: 14/08/2019 . ata 
de rP 048/2019: mINasFalTo INdÚsTrIa E ComÉrCIo 
lTda-EPP com valor de r$ 119 .450,00(cento e dezenove mil 
quatrocentos e cinquenta reais) . a ata encontra-se disponível na 
íntegra no Portal do município - www .baraodecocais .mg .gov .br - 
licitações – PP 26/2019 - Contratos .

3 cm -22 1263689 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArrA LoNGA/mG 
– EXTraTo dE EdITal – Pregão Presencial nº 040/2019: 
a Prefeitura municipal de barra longa, através da CPl, torna 
publica o resultado do processo licitatório nº 051/2019, modali-
dade Pregão Presencial nº 040/2019, conforme objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviço de recarga 
de toner e cartuchos, em atendimento a todos os departamentos 
do município. Vencedor: 01 – JOSE HENRIQUE DE ARAUJO 
lIma - mE, CNPJ nº 05 .792 .226/0001-96, vencedora do valor 
de R$ 37.907,00. Ariany Ferreira Costa, Pregoeira Oficial. Barra 
longa, 22 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa/mG 
– EXTraTo dE adJudICaçÃo– Pregão Presencial nº 
040/2019:Adjudicado: 01 – JOSE HENRIQUE DE ARAUJO 
lIma - mE, CNPJ nº 05 .792 .226/0001-96, vencedora do valor de 
r$ 37 .907,00 . data: 19/08/2019 .ariany Ferreira Costa, Pregoeira 
Oficial. Barra Longa, 22 de agosto de 2019.

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa/mG – 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Presencial nº 
040/2019: Homologado: 01 – JOSE HENRIQUE DE ARAUJO 
lIma - mE, CNPJ nº 05 .792 .226/0001-96, vencedora do valor de 
r$ 37 .907,00 . data: 19/08/2019 . mário antônio Coelho, Prefeito 
municipal . barra longa, 22 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa-mG 
– EXTraTo dE aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 
5101/2019– Pregão Presencial nº 040/2019, Processo licitatório 
051/2019. Contratado: JOSE HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 
- mE, CNPJ nº 05 .792 .226/0001-96, vencedora do valor de r$ 
37 .907,00 .data: 20/08/2019 .Vigência: 20/08/2019 a 19/08/2020 . 
mário antônio Coelho, Prefeito municipal . barra longa, 22 de 
agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa . atra-
vés da CPl, faz tornar público o Primeiro aditivo do contrato 
nº 11701/2018, nos termo do artigo 65, Inc . II, da lei Federal 
8 .666/93 . o valor total do contrato que totalizava r$1 .406 .532,80 
passa a ter o valor de r$1 .358 .532,80 . data: 20/08/2019 . ariany 
Ferreira Costa, Presidente da CPl . barra longa/mG, 22 de agosto 
de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa – Tomada de 
Preços nº 008/2019 . aviso de licitação . através da Presidente da 
Comissão Permanente de licitação, faz tornar público que irá rea-
lizar licitação, modalidade Tomada de Preços Nº 008/2019, menor 
preço por lote . obJETo: Contratação de empresa para construção 
e fornecimento de bueiro em tubo armco e construção de pontes 
em várias localidades do município de barra longa, conforme pro-
jeto . Cuja sessão de abertura de envelopes se dará em 16/09/2019 . 
o edital poderá ser retirado no site da Prefeitura municipal de 
barra longa www .barralonga .mg .gov .br . ariany Ferreira Costa, 
Presidente da CPl . barra longa/mG, 22 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa/mG – 
EXTraTo dE EdITal – Tomada de Preços nº 006/2019: a Pre-
feitura municipal de barra longa, através da CPl, torna publica o 
resultado do processo licitatório nº 049/2019, modalidade Tomada 
de Preços nº 006/2019, conforme objeto: Contratação de empresa 
para execução de implantação de drenagem pluvial – rua rai-
mundo Ferreira Trindade – bairro Volta da Capela, no municí-
pio de barra longa/mG . Vencedor: 01 – GabrIEl FErrEIra 
dE FrEITas - mE, CNPJ nº 27 .336 .770/0001-66, vencedora do 
valor de r$ 87 .278,65 . ariany Ferreira Costa, Presidente da CPl . 
barra longa, 22 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa/mG 
– EXTraTo dE adJudICaçÃo– Tomada de Preços nº 
006/2019:adjudicado: 01 – GabrIEl FErrEIra dE FrEITas 
- mE, CNPJ nº 27 .336 .770/0001-66, vencedora do valor de r$ 
87 .278,65 . data: 19/08/2019 .ariany Ferreira Costa, Presidente da 
CPl . barra longa, 22 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa/mG – 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – Tomada de Preços nº 
006/2019: Homologado: 01 – GABRIEL FERREIRA DE FREI-
Tas - mE, CNPJ nº 27 .336 .770/0001-66, vencedora do valor de 
r$ 87 .278,65 . data: 19/08/2019 . mário antônio Coelho, Prefeito 
municipal . barra longa, 22 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE barra loNGa-mG – 
EXTraTo dE CoNTraTo Nº 4901/2019– Tomada de Preços nº 
006/2019, Processo licitatório 049/2019 . Contratado: GabrIEl 
FErrEIra dE FrEITas - mE, CNPJ nº 27 .336 .770/0001-66, 
vencedora do valor de r$ 87 .278,65 .data: 20/08/2019 .Vigência: 
20/08/2019 a 19/01/2020 . mário antônio Coelho, Prefeito muni-
cipal . barra longa, 22 de agosto de 2019 .

18 cm -21 1263206 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA 
E ESGoTo DE AimorÉS

 Convite n° 03/2019 . Extratos de Termos aditivos - Partes: saaE 
DE AIMORÉSX ROTIV ENGENHARIA EIRELI Obj.: Prorro-
gação de prazo ass .: 30/05/2019 Vig .: . 30/05/2019 a 29/07/2019 
ref .: Convite n° 03/2019 dot . orç .: 03 .01 .01 .04 .122 .0006 
2110 .4 .4 .90 .51 .00 . diretor: Jurandyr da rocha .

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMO-
rÉs - Pregão n° 05/2016 . Partes: saaE dE aImorÉs X dI 
CasTEllI ComÉrCIo E sErVIços lTda objeto: locação 
de um conjunto gerador de cloro Vlr . mensal . r$ 1 .556,70 Vig .: 
05/07/2019 a 05/07/2020 dot . orç .: 17 .544 .0033 .21113 .3 .90 .39 .00 
data da ass .: 04/07/2019 ref .: Pregão n° 05/2016 diretor: dino-
mar Correia Filho .

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMO-
rÉs - Pregão n° 012/2018 . Partes: saaE dE aImorÉs X 
COMBUSTÍVEIS STA HELENA LTDA Obj.: Revisão de preço 
data: 05/06/2019 . Vlr . .: Gasolina r$ 4,60, óleo diesel r$ 3,60 
e óleo diesel s10 r$ 3,70 . data: 19/06/2019 . Vlr .: Gasolina r$ 
4,50, óleo diesel r$ 3,50 e óleo diesel s10 r$ 3,60 . ref .: Pregão 
n° 012/2018 diretor: dinomar Correa Filho .

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS 
- Extratos de Contratos - Partes: saaE de aimorés X adobE 
ENGENHARIA LTDA-ME. Obj.: Serviços de engenharia para 
vistoria e acompanhamento de obra data: 08/07/2019 Vig .: 
08/07/2019 a 31/12/2019 . Vlr Global: r$ 5 .000,00 . dot . orç .: 
04 .122 .0006 .2110 4 .4 .90 .51 .00 . diretor: dinomar Corrêa Filho .

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS 
- Convite nº 02/2018 . Contratantes: saaE de aimorés X roTIV 
ENGENHARIA EIRELI Obj.: Contratação do saldo remanes-
cente de obra ref . Proc . lic . 11/2018 Convite nº 02/2018 data: 
09/07/2019 Vig .: 06/12/2019 Vlr . Global: r$ 120 .696,17 dot . 
orç .: 03 .01 .01 .04 .122 .0006 .2110 4 .4 .90 .51 .00 diretor: dinomar 
Corrêa Filho .

8 cm -22 1263841 - 1

HoSPiTAL muNiCiPAL SANT’ANA DE CArANDAÍ
 aviso de Publicação de licitação - Pregão Presencial nº 018/2019 . 
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a autarquia, de 
menor preço por item, para o rEGIsTro dE PrEço, consig-
nados em ata de registro de Preço, visando a futura e eventual 
aquisição de materiais de papelaria e escritório para atender aos 
diversos setores da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí. Data de abertura: 05/09/2019. Horário: 09h00mim. O 
Edital encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo 
telefone: (32) 3361-1481, ou pelo endereço eletrônico: santana-
licita@gmail .com .

 Ezequiel Eclesiastes lima – Pregoeiro . 
3 cm -22 1263707 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE CAPArAÓ
Torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 04/2019, para cessão de direito de uso de sistemas 
integrados de gestão pública, conforme especificações constan-
tes no Termo de referência, sendo a abertura dos envelopes dia 
05/09/2019 às 14:00 horas . o edital e maiores informações pode-
rão ser obtidos no site www .camaradecaparao .mg .gov .br ou pelo 
tel . (32) 3747-1076 . 

ariana de amorim Nogueira barros – Presidente da CPl .
2 cm -21 1263332 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iGArAPÉ 
torna público para conhecimento dos interessados edital de 
Tomada de Preço nº 002/2019 – Processo licitatório nº 005/2019 
objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço 
de instalação de energia fotovoltaica na Câmara municipal de 
Igarapé,conforme projeto básico anexo a este edital, incluindo 
o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra . Tipo 
menor preço . recebimento dos envelopes até: 12/09/2019 às 
09hs30min, na rua maurício Guimarães, 113, madre liliane – 
Igarapé/mG . Informações (31) 3522-1321 ou por e-mail: licita-
cao@cmigarape .mg .gov .br . dimas da silva saraiva .- Presidente 
da Comissão . 

3 cm -21 1263310 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA
Tomada de Preços nº . 01/2019 – a Câmara municipal de Ipatinga, 
mediante a Comissão Permanente de licitação, com base nas con-
dições estabelecidas no Processo licitatório nº 47/2019 - Tomada 
de Preços nº . 01/2019 – Contratação de agência de Publicidade 
– nos termos do artigo 10 da lei nº . 12 .232/2010,CoNVoCaas 
empresas: Pop Comunicação Inteligente ltda mE e brasil84 
Publicidade e Propaganda Ltda ME,classificadas no julgamento 
final das propostas, para apresentarem os documentos referentes 
à habilitação de acordo com item 8 do Edital . os envelopes deve-
rão ser entregues no início da sessão que acontecerá no dia27 de 
agosto de 2019 às 15:00h, no plenário da Câmara municipal de 
Ipatinga, situada na Praça Três Poderes, s/nº - Centro . Esclareci-
mentos podem ser solicitados na sala da Comissão de licitação, 
3º andar, telefone (31) 3829-1243, no horário de 12:00 às 17:00 
horas e pelo site: www .camaraipatinga .mg .gov .br

4 cm -22 1263788 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG. 
EXTraTo 1º adITIVo ao TErmo dE ComPromIsso dE 
ESTÁGIO . Entidade Concedente: Câmara Municipal de Itabirito 
- CNPJ: 18 .366 .963/0001-79 . Estagiária: manuela Cristina Góis e 
siva . CPF: 113 .828 .956-66 . Interveniente: Faculdade Presidente 
antônio Carlos de Itabirito - CNPJ: 17 .080 .078/0004-09 . objeto: 
realização de estágio . Vigência prorrogada até 31/12/2019 . data 
da assinatura: 31/07/2019 .

2 cm -21 1263563 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA-mG
 torna público Processo administrativo n .º 09/2019 modalidade: 
pregão presencial n .º 07/2019, cujo objeto é a aquisição de um 
veículo 0 km, sedan, cor predominante prata, 4 portas, a partir 
de 107 c.v., flex., automático, porta malas a partir de 473 litros, 
direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos 
e travas elétricas, freio abs, airbag duplo ou mais, alarme com 
automação nos vidros, aparelho cd usb mp3 bluetooth, bancos de 
tecido, couro ou misto, retrovisor elétrico, proteção de cárter, jogo 
de tapetes completo e outros acessórios, no dia 06 de setembro de 
2019, abertura a partir das 09:00h .Informações: (38) 3521- 1889 
ou o edital na integra poderá ser obtido a partir do site: www .
camaradeitamarandiba .mg .gov .br ou e-mail: camaradeitamaran-
diba@gmail .com .

3 cm -22 1263633 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS 
-Edital n .º 01/2019 - Concurso Público para Provimento de Car-
gos Efetivos - o Presidente da Câmara municipal de montes Cla-
ros, no uso de suas atribuições e competências legais, mediante 
as condições estabelecidas neste edital, em conformidade com a 
Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, 
torna pública a realização de Concurso Público para provimento 
de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara municipal de 
montes Claros . o edital normativo com todas as normas e requi-
sitos para a participação no Concurso Público pode ser obtido no 
sítio eletrônico: cotec .fadenor .com .br . as inscrições acontecerão 
no período entre 8h do dia 31/10/2019 e 17h do dia 03/12/2019 . 
os valores referentes às inscrições são de r$55,00 para os car-
gos de nível médio e técnico e r$90,00 para os cargos de nível 
superior .

3 cm -21 1263114 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
-Concurso Público Para Provimento de Cargos Efetivos - Edital 
1/2019 - 1ª Retificação - A Câmara Municipal de Montes Claros 
– mG, através do seu Presidente, torna pública a seguinte reti-
ficação: 1) Atualiza, no Anexo I, os vencimentos dos cargos 1 
– agente do legislativo; 3 – analista do legislativo (Consultor 
administrativo); 5 – analista do legislativo (Contador) e 6 - Con-
trolador Interno . 2) altera, no anexo IV, para o cargo 3 – analista 
do legislativo (Consultor em direito), o conteúdo programático 
de direito municipal . as demais disposições deste Edital perma-
necem inalteradas . montes Claros – mG, 23 de agosto de 2019 . 
José marcos martins de Freitas - Presidente da Câmara municipal 
de montes Claros .

3 cm -21 1263119 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PErDiGÃo.
 Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação do resultado 
do Processo licitatório nº 002/2019 – Carta Convite nº 001/2019 . 
objeto: Contratação de serviços Técnicos de Engenharia Civil 
para assessoria, fiscalização, vistoria, análise e acompanhamento 
da 2ª Etapa da obra da sede própria da Câmara municipal de 
Perdigão . Fica adjudicado e homologado o objeto da presente lici-
tação à Contratada: base Construções ltda . ao valor global: r$ 
49 .300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais) . Perdigão, 22 de 
agosto de 2019 . Fábio rogério da silva botelho – Presidente da 
Câmara municipal de Perdigão/mG .

3 cm -22 1263783 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PErDiGÃo. 
Extrato do Termo aditivo Nº 03 ao Contrato administrativo N° 
004/2018 - Processo licitatório nº 004/2018 – Tomada de Preço 
Nº 001/2018 . ParTEs: Câmara municipal de Perdigão (mG) e 
a Empresa Prestadora Ps ltda ., objeto: Concessão de aditivo de 
quantitativos ao contrato nº 004/2018, no percentual aproximado 
de 6,91%(seis virgula noventa e um por cento) sobre o valor ini-
cialmente contratado, devido o aumento dos quantitativos dos ser-
viços não previstos na planilha de especificações do contrato ori-
ginário, conforme parecer técnico do engenheiro contratado . Fica 
acrescido o valor de r$ 15 .511,33 (quinze mil quinhentos e onze 
reais e trinta e três centavos) ao contrato . FuNdamENTaçÃo 
lEGal: Fundamento legal no art . 65, inciso I, alínea a, c/c § 6º 
do art . 65 da lei Nº 8 .666/93, c/c cláusula décima do contrato adi-
tado, alterações posteriores correlatas e justificava anexa ao Pro-
cesso Nº 004/2018. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as 
cláusulas do Contrato Nº 004/2018, no que não contrariar o termo 
aditivo . daTa: 19 de agosto de 2019 .

4 cm -22 1263779 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PErDiGÃo. 
Extrato de Contrato administrativo N° 007/2019 - Processo lici-
tatório nº 002/2019 – Carta Convite nº 001/2019 . Contratada: 
base Construções ltda ., pessoa jurídica de direito privado, ins-
crito no CNPJ: 09 .602 .506/0001-45 . objeto: Contratação de ser-
viços Técnicos de Engenharia Civil para assessoria, fiscaliza-
ção, vistoria, análise e acompanhamento da 2ª Etapa da obra da 
sede própria da Câmara municipal de Perdigão . Valor global: r$ 
49 .300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais) . dotação orça-
mentária: 001 .02 .01 .031 .0025 .2115 .3 .3 .90 .39 – outros serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica . Vencimento do Contrato: 31 de 
dezembro de 2020 . data da assinatura: 22 de agosto de 2019 . Per-
digão, 23 de agosto de 2019 . Fábio rogério da silva botelho – 
Presidente da Câmara municipal de Perdigão/mG .

3 cm -22 1263795 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
 aVIso dE lICITaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 
006/2019 – CarTa CoNVITE Nº002/2019 – obJETo: Contrata-
ção de empresa especializada para manutenção dos prédios (sede 
e anexo) da Câmara municipal de santa luzia/mG . a adminis-
tração Pública torna pública a licitação supramencionada, com 
data de abertura para o dia 02/09/2019, às 14:00h . o edital encon-
tra-se na sede da Câmara; rua direita, 750, Centro, santa luzia/
mG, pelo site www .cmsantaluzia .mg .gov .br ou poderá ser obtido 
por e-mail; planejamento@cmsantaluzia .mg .gov .br . santa luzia/
mG, 23 de agosto de 2019 . Ivo da Costa melo – Presidente . 

3 cm -22 1263938 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABrE CAmPo/mG. 
Extrato de 3º Termo aditivo ao Contrato nº 182/2016 . Pl nº 
089/2016 - Tomada de Preços nº 004/2016 . Contratante: Pre-
feitura municipal de abre Campo/mG . objeto: Contratação de 
empresa por empreitada Global para execução de obras, com for-
necimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, 
para conclusão da obra da ubs Esplanada, na sede do município . 
Contratada: JarÍ - sEGuraNça E loGÍsTICa EmPrEsa-
rIal lTda - mE, inscrita no CNPJ sob o nº 20 .256 .613/0001-00 . 
motivo: alteração do valor global do Contrato, acréscimo de r$ 
139 .157,98, totalizando r$ 790 .413,97 . Fundamento legal, lei 
8 .666/93 . data de assinatura: 05/08/2019 . Elza da Penha rodri-
gues Gomes - Presidente da CPl .

3 cm -22 1263801 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG 
aviso de licitação: Pregão Presencial 021/2019 - Tipo: mENor 
PrEço Por ITEm – objeto: rEGIsTro dE PrEços Para 
FuTuras E EVENTuaIs CoNTraTaçõEs dE EmPrE-
sas EsPECIalIZadas Na PrEsTaçÃo dE sErVIços 
dE TraNsPorTE dE PassaGEIros Para aTENdEr as 
NECEssIdadEs da admINIsTraçÃo muNICIPal . – 
Entrega dos Envelopes: dia 06 de setembro de 2019 às 14h00min 
– abertura dos envelopes: dia 06 de setembro de 2019 às 
14h15min – Informações completas com a Pregoeira e Equipe 
de apoio – Tel .: 35 9-98314976, no horário de 09h00min as 
16h00min, ou no e-mail: licitacao@aguanil .mg .gov .br  . o Edital 
pode ser obtido na íntegra no site: www .aguanil .mg .gov .br  . 

3 cm -22 1263596 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA – mG, 
publica extrato de contrato – ref . Tomada de preços nº 003/2019, 
objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de 
obra de reforma do Estádio municipal João soares lisboa, de 
acordo com Contrato de repasse nº 861877/2017/mE/CaIXa . . 
Contratada:bCm Construções e Comércio lTda, contrato nº 
168/2019, valor global r$207 .753,67 Vigência: 19/08/2019 a 
18/12/2019 . ademir Costa Gobira – Prefeito municipal . 

2 cm -22 1263631 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS 
- PrC 138/2019 – Pregão Presencial 065/2019 - registro de Pre-
ços 062/2019 . o município de alvinópolis torna público a rea-
lização de registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de seguro 
total de veículos da frota da Prefeitura municipal de alvinópolis, 
em atendimento às secretarias de saúde, ação social, Transporte 
e Educação . data da sessão: dia: 05/09/2019 . Credenciamento 
e Entrega dos envelopes: das 13:00h às 13:30h . abertura dos 
envelopes: às 13:30 horas, local: sala de licitações, Prefeitura 
municipal de alvinópolis, rua monsenhor bicalho, 201 – CEP: 
35 .950-000 . Edital disponível no site do município . alvinópolis, 
22 de agosto de 2019 .

3 cm -22 1263734 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELÂNDiA-mG
EXTraTo dE aVIso rEPublICaçao

Processo n° 062/2019 - Tomada de preço n° 001/2019
objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de reforma do prédio da prefeitura municipal de 
andrelândia, com fornecimento de todos os materiais, ferramen-
tas e mão de obra especializada . Entrega de Envelopes e sessão 
Pública dia 11/09/2019. Horário 13hs. Informações: licitacao@
andrelandia .mg .gov .br ou (35) 3325-1432 . Elane de P . Carvalho 
– 22/08/2019 . 

2 cm -22 1263782 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAÇuAÍ
aVIso dE lICITaçÃo Pal 101/2019 TP 009/2019

 a Prefeitura municipal de araçuaí- mG, torna público nos termos 
da lei 8 .666/93, Pal 101/2019 Tomada Preço 009/2019 . objeto: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução de 
obra de pavimentação em alvenaria poliédrica, em trecho da rua 
Dom Serafim, por regime de empreitada por menor preço glo-
bal, conforme memorial descritivo, Planilha de orçamentária de 
Custos e Cronograma Físico-Financeiro . abertura 11/09/2019, às 
09:00 horas . maiores Informações (33) 3731-3362 de 12:00 as 
17:30 horas e-mail: licitacao@aracuai .mg .gov .br

PrEFEITura muNICIPal dE araçuaÍ
aVIso dE lICITaçÃo Pal 102/2019 Co 006/2019

 a Prefeitura municipal de araçuaí- mG, torna público nos ter-
mos das leis 8 .666/93, Pal 102/2019 Concorrência Publica 
006/2019 . objeto: Concessão de permissão de exploração dos 
serviços de transporte de passageiros através de carro (taxi) de 
aluguel que prestarão referido serviços em pontos a serem deter-
minados através de decreto municipal . abertura 26/09/2019, às 
09:00 horas . maiores Informações (33) 3731-3362 de 12:00 as 
17:30 horas e-mail: licitacao@aracuai .mg .gov .br

5 cm -22 1263588 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPuá/mG
– EXTraTo dE ErraTa - PrEGÃo N° 018/2019 – Pro-
CEsso lICITaTÓrIo N° 038/2019 - a Pregoeira de ara-
puá-mG, no gozo de suas atribuições, torna pública a ErraTa 
da publicação do dia 21 de agosto de 2019, referente ao aviso 
de abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial . o 
edital do referido certame sofreu algumas alterações nos itens 
7 .2 .2, 7 .2 .9, 7 .2 .10 do anexo I – Termo de referência, e nos itens 
9 .2 .2, 9 .2 .9, 9 .2 .10 do anexo VIII – minuta do Contrato . a inte-
gra das alterações está disponível no site da Prefeitura www .ara-
pua .mg .gov .br ou pode ser solicitada pelo email arapualicitacao@
hotmail .com  . 

arapuá-mG, 21 de agosto de 2019 . 
Cecília meire alves domingues, Pregoeira .

3 cm -21 1263569 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG
 – aviso de remarcação de licitação . Pregão Presencial 
08 .107/2019 . Processo 129 . objeto: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de balança rodovi-
ária com indicador de pesagem eletrônico, sistema de transmis-
são de peso através de células de cargas, a ser instalada em plata-
forma de concreto armado, com capacidade mínima de pesagem 
40 toneladas/divisão 10kg, com divisões mínimas da plataforma 
de 8,00 x 3,20 metros, conforme normas do INmETro . Em vir-
tude do processo licitatório ter sido suspenso para readequação 
técnica do Edital, fica designada nova data de abertura para o dia 
09/09/19 às 09:00h . Edital disponível: 28/08/19 . setor de lici-
tações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito municipal 
– 21/08/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de 
remarcação de licitação . Pregão Presencial 08 .086/2019 . Pro-
cesso 104 . objeto: aquisição de materiais de consumo para a 
higienização automotiva, da frota de veículos leves, ônibus, cami-
nhões e máquinas pesadas que atendem as atividades de diversas 
secretarias da Prefeitura municipal de araxá-mG . Em virtude do 
processo licitatório em epígrafe ter sido classifcado como deserto, 
fica desiganda nova data de abertura para o dia 09/09/19 às 14:00h. 
Edital disponível: 28/08/19 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . 
aracely de Paula, Prefeito municipal – 21/08/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remar-
cação de licitação . Pregão Presencial 08 .096/2019 . Processo 115 . 
objeto: aquisição de medicamentos para atender a demanda da 
Farmácia da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 HORAS 
- da Prefeitura municipal araxá-mG . Em virtude do processo lici-
tatório em epígrafe ter sido classifcado como deserto, fica desig-
nada nova data de abertura para o dia 10/09/19 às 09:00h . Edital 
disponível: 29/08/19 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . ara-
cely de Paula, Prefeito municipal – 21/08/19 .

7 cm -22 1263587 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA 
– EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – Tomada de Preço 
003/2019 – data e horário da sessão: 25/02/2019 – 13:30 horas 
– objeto da licitação:Contratação de empresa para execução de 
obras de calçamento em bloquete, rua antônio andrade do rosá-
rio, no município de ataléia com fornecimento de materiais e 
mão de obra conforme convênio nº 988/2017/sEGoV/PadEm .–
Homologado:27/02/2019. Adjudicado: AVANT ENGENHARIA 
lTda-mE – CNPJ . 21 .053 .560/0001-84, com o valor global de 
r$ 148 .000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) – Não houve 
manifestação de interposição de recurso . Tarik barbosa – Prefeito 
do município .
PrEFEITura muNICIPal dE aTalÉIa – EXTraTo dE 
CONTRATO 014/2019– Empresa:AVANT ENGENHARIA 
lTda-mE – CNPJ . 21 .053 .560/0001-84, vencedora do objeto 
com o valor global de r$ 148 .000,00 (cento e quarenta e oito mil 
reais) . objeto: Contratação de empresa para execução de obras 
de calçamento em bloquete, rua antônio andrade do rosário, 
no município de ataléia com fornecimento de materiais e mão 
de obra conforme convênio nº 988/2017/sEGoV/PadEm . data: 
27/02/2019 – Vigência: 29/04/2019 .Tarik barbosa – Prefeito do 
município .

5 cm -21 1263577 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750024.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS

– aviso de licitação: PrEGÃo PrEsENCIal Nº 26/2019 no dia 
05/09/2019 às 09h . objeto: Fornecimento de Kits de lanches . o 
Edital se encontra à disposição dos interessados no setor de licita-
ções, av .: arthur da Costa e silva, 70, Centro, de segunda à sexta-
feira no horário de 7h às 11h e 13h às 17h . ou através do site: 
www .belavistademinas .mg .gov .br maiores informações poderão 
ser adquiridas pelo telefax: (31) 3853-1271/1272 . 

Wilber José de souza – Prefeito municipal .
2 cm -22 1264009 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS 
– aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 27/2019 
no dia 05/09/2019 às 14hs . objeto: Contratação de consultoria 
técnica para ICms Cultural . o Edital se encontra à disposição dos 
interessados no setor de licitações, av .: arthur da Costa e silva, 
70, Centro, de segunda à sexta-feira no horário de 7h às 11h e 
13h às 17h . ou através do site: www .belavistademinas .mg .gov .
br maiores informações poderão ser adquiridas pelo telefax: (31) 
3853-1271/1272 . Wilber José de souza – Prefeito municipal .

2 cm -22 1263994 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA - 
modalidade de Pregão Presencial n° 010/2019 . o município de 
bElmIro braGa, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
09:00h do dia 10 de setembro de 2019, na Prefeitura municipal 
na sala da comissão de licitação, será realizada licitação para a 
CoNTraTaçÃo dE EmPrEsa Para o ForNECImENTo 
dE maTErIal dE CoNsTruçÃo Para obras E PEQuE-
Nos rEParos, menor preço por item pelo sistema de registro 
de preço, conforme consta no edital que se encontra a disposição 
de todos os interessados na Prefeitura municipal, onde poderão 
obtê-lo . Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na 
forma da lei . bElmIro braGa, 22 de agosto de 2019 .

3 cm -22 1263911 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA 
- modalidade de Pregão Presencial n° 011/2019 . o município de 
bElmIro braGa, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
09:00h do dia 13 de setembro de 2019, na Prefeitura municipal 
na sala da comissão de licitação, será realizada licitação para a 
CoNTraTaçÃo dE EmPrEsa Para o ForNECImENTo 
DE MATERIAL DE ÁGUA E ESGOTO , menor preço por item 
pelo sistema de registro de preço, conforme consta no edital que 
se encontra a disposição de todos os interessados na Prefeitura 
municipal, onde poderão obtê-lo . Para conhecimento de todos os 
interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de 
costume, publicando-se na forma da lei . 

bElmIro braGa, 22 de agosto de 2019 .
3 cm -22 1263912 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE: 
Cancelamento da data de abertura referente ao Pregão Presen-
cial no sistema registro de Preços: n°: 060/2019 PrC 098/2019, 
cujo objeto: registro de preços para aquisição de materiais grá-
ficos para atender a diversas Secretarias do Município, conforme 
anexo I . motivo: alteração de itens . José lapa dos santos . Pre-
feito municipal

 belo Vale aos Vinte e dois dias do mês de 
agosto de dois mil e dezenove 

 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -22 1263629 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE: 
aviso de licitação: Pregão presencial no sistema registro de preços 
N°061/2019, PrC n°099/2019, data de abertura: 09/09/2019 às 
07hs15min . objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
concreto estrutural usinado bombeado, auto adensável com fck 
20mpa e 30mpa, concreto estrutural usinado com fck 20mpa e 
30mpa inclusive transporte da usina até o local da obra, conforme 
anexo i . . Cópia do edital na avenida Tocantins, n°57, Centro, belo 
Vale mG, no site www .belovale .mg .gov .br ou pelo e-mail: licita-
caopmbelovale@gmail .com .

belo Vale aos vinte dois dias do mês de 
agosto de dois mil e dezenove .

 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -22 1263579 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
Bom JArDim DE miNAS.

rETIFICaçÃo dE aVIso dE lICITaçÃo . ProCEsso N° 
065/2019, PrEGÃo PrEsENCIal N° 040/2019 . objeto: aqui-
sição de um digitalizador de imagens radiográficas, conforme 
condições e especificações contidas neste Termo de Referência. 
Retificação da data de Entrega de Envelopes e Sessão Pública 
tendo em vista a alteração do edital . Nova data para Entrega de 
Envelopes e sessão Pública: 06 de setembro de 2019 as 09:00 
horas. Edital retificado disponível no site www.bomjardimdemi-
nas .mg .gov .br . Informações (032) 3292-1601 . E-mail: licitacao@
bomjardimdeminas .mg .gov .br . Pregoeira: brunara luana lan-
dim . bom Jardim de minas- mG, 22 .08 .2019 .

3 cm -22 1263680 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso dE lICITaçÃo

PrEGÃo PrEsENCIal 39/2019
o município de botelhos, através da Pregoeira e da Equipe de 
apoio, torna público o primeiro adendo do Processo de licita-
ção nº 65/2019 Pregão Presencial 39/2019, que tem por objeto: 
a aquisição de produtos de nutrição enteral . Valor estimado: 
r$ 905 .142,50 (novecentos e cinco mil, cento e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos) . Protocolo dos Envelopes I e II: até as 
14h00min do dia 12 de setembro de 2019 . reunião inaugural: às 
14h15min do dia 12 de setembro de 2019 . Publicidade: o Edital 
encontra-se no Quadro de avisos da Prefeitura de botelhos e dis-
ponível no site: http://www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes . os atos 
processuais serão publicados de forma resumida no informativo o 
município de botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Inter-
net, observadas as normas do decreto nº 2/2007 (regulamento da 
lei 1 .515/06) . Informações: os autos do processo, inclusive Pla-
nilhas Estimativas, encontram-se a disposição dos interessados na 
sede da Prefeitura de botelhos, serviço de Compras e licitações, 
horário das 12:00 às 18:00 horas (dias úteis), telefone (35) 3741-
1288 . sendo vedado solicitar e prestar informações verbais . Ende-
reço: Praça são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; e-mail: 
licita1@botelhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .br; site: 
http://www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes .

daniela ronquini Figueiredo – Pregoeira/ Eduardo José alves de 
oliveira- Prefeito

6 cm -22 1263653 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso dE lICITaçÃo

Tomada dE PrEço 04/2019
o município de botelhos, através da Comissão Permanente de 
licitação, torna público o segundo adendo ao Processo de lici-
tação nº 54/2019 Tomada de Preço 04/2019, que tem por objeto: 
obras de construção de prédio para creche municipal . Valor esti-
mado: r$ 846 .916,25 (oitocentos e quarenta e seis mil e nove-
centos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) . data máxima 
para protocolo de documentos para CrC: 05 de setembro de 2019 . 
Protocolo dos Envelopes I e II: até as 09h00min do dia 10 de 
setembro de 2019 . reunião inaugural: às 09h15min do dia 10 de 
setembro de 2019 . Publicidade: o Edital encontra-se no Quadro 
de avisos da Prefeitura de botelhos e disponível no site: http://
www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes . os atos processuais serão 
publicados de forma resumida no informativo o município de 
botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, observadas 
as normas do decreto nº 2/2007 (regulamento da lei 1 .515/06) . 
Informações: os autos do processo, inclusive Planilhas Estimati-
vas, encontram-se a disposição dos interessados na sede da Pre-
feitura de botelhos, serviço de Compras e licitações, horário das 
12:00 às 18:00 horas (dias úteis), telefone (35) 3741-1288 . sendo 
vedado solicitar e prestar informações verbais . Endereço: Praça 
são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; e-mail: licita1@bote-
lhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .br; site: http://www .
botelhos .mg .gov .br/licitacoes .

daniela ronquini Figueiredo– Presidente da CPl/ 
Eduardo José alves de oliveira- Prefeito

6 cm -22 1263652 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso dE lICITaçÃo

PrEGÃo PrEsENCIal 45/2019
o município de botelhos, através da Pregoeira e da Equipe de 
apoio, torna público que foi instaurado o Processo de licitação 
nº 72/2019 Pregão Presencial 45/2019, que tem por objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos 
de advocacia, para assessoria e consultoria jurídica de média e 
alta indagação na área de direito público, notadamente na área de 
direito constitucional, administrativo, financeiro e orçamentário, 
legislativo e tributário, patrocínio judicial junto à Justiça Comum 
e Federal, no segundo grau e nas instâncias superiores, bem como 
patrocínio de causas administrativas junto ao Tribunal de Con-
tas do Estado, da união e junto à Corregedoria Geral da união, 
e consultoria em licitações e contratos . Valor estimado mensal: 
r$8 .733,33 (oito mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três 
centavos) . Protocolo dos Envelopes I e II: até as 14h00min do 
dia 13 de setembro de 2019 . reunião inaugural: às 14h15min do 
dia 13 de setembro de 2019 . Publicidade: o Edital encontra-se 
no Quadro de avisos da Prefeitura de botelhos e disponível no 
site: http://www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes . os atos processu-
ais serão publicados de forma resumida no informativo o muni-
cípio de botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, 
observadas as normas do decreto nº 2/2007 (regulamento da lei 
1 .515/06) . Informações: os autos do processo, inclusive Plani-
lhas Estimativas, encontram-se a disposição dos interessados na 
sede da Prefeitura de botelhos, serviço de Compras e licitações, 
horário das 12:00 às 18:00 horas (dias úteis), telefone (35) 3741-
1288 . sendo vedado solicitar e prestar informações verbais . Ende-
reço: Praça são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; e-mail: 
licita1@botelhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .br; site: 
http://www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes .

daniela ronquini Figueiredo – Pregoeira/ 
Eduardo José alves de oliveira- Prefeito

7 cm -22 1263656 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
rEsulTado CrEdENCIamENTo Nº 002/2018

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar 
que a comissão de licitação, no uso das atribuições legais, con-
siderando haver cumprido todas as exigências do procedimento 
de licitação na modalidade acima citada, Tipo mENor PrEço 
conforme Tabela de Procedimentos sIGTaP/sus, cujo objeto é 
contratação de empresas, instituições ou entidades, devidamente 
habilitadas para prestação de serviços na área profissional médica, 
de acordo com a descrição de cada lote de serviços, para atender 
aos pacientes usuários do sus da rede municipal de saúde do 
município de Caeté . assim, nos termos da legislação vigente, art . 
43, inciso VI e art .64da lei Federal Nº8 .666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, o secretário municipal de admi-
nistração ADJUDICA E HOMOLOGAem favor da Clínica Jun-
queira e alencar mE, que apresentou proposta para parte dos itens 
do lote III sendo ele: item 08 (Consulta em Especialidade de 
mastologia), conforme Tabela sIGTaP/sus . Toda documentação 
se encontra autuada no processo e está à disposição dos interes-
sados na sala de licitações . maiores informações pelos telefones 
(31) 3651-8047/3646 . Caeté, 19 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE CaETÉ
Tomada dE PrEços Nº 013/2019

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interes-
sar que no dia 12/09/2019 às 09 horas e 30 min ., fará realizar 
licitação na modalidade acima citada, Tipo menor Preço Global, 
cujo objeto é Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de construção da 2ª etapa do Velório do distrito 
de antônio dos santos . Valor EsTImado: r$126 .216,49 - .o 
Edital encontra-se à disposição dos interessados, na íntegra gra-
tuitamente no site: www .caete .mg .gov .br . maiores informações 
pelos telefones (31) 3651-8047/3646/4707 . Caeté, 20 de agosto 
de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE CaETÉ
Tomada dE PrEços Nº 014/2019

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar 
que no dia 17/09/2019 às 09 horas e 30 min ., fará realizar licita-
ção na modalidade acima citada, Tipo menor Preço Global, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços remanescente da obra de construção da Quadra Coberta 
da Escola municipal “maria de barros Ferreira”, localizada na 
rua Três marias, bairro Vila das Flores, na sede do município 
de Caeté, conforme Contrato de repasse nº 818680, Processo nº 
2601 .1025341-75/mE/2015 e Termos aditivos, entre o ministé-
rio do Esporte / CEF X município de Caeté/mG . Valor EsTI-
mado: r$259 .939,69 .o Edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados, na íntegra gratuitamente no site: www .caete .mg .gov .br . 
maiores informações pelos telefones (31) 3651-8047/3646/4707 . 
Caeté, 20 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE CaETÉ
Tomada dE PrEços Nº 015/2019

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar 
que no dia 10/09/2019 às 09 horas e 30 min ., fará realizar licita-
ção na modalidade acima citada, Tipo menor Preço, cujo objeto é 
Contratação de microempresas (mE), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), para prestação de serviços de apreensão, transporte, guarda 
e alimentação de animais de médio e grande porte soltos dentro 
da área urbana da sede e distritos do município de Caeté . Valor 
EsTImado: r$55 .599,60 .o Edital encontra-se à disposição dos 
interessados, na íntegra gratuitamente no site: www .caete .mg .gov .
br . maiores informações pelos telefones (31) 3651-8047ou 3651-
5025 (s . m . defesa social) . Caeté, 20 de agosto de 2019 .

14 cm -22 1263887 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS
 Processo n .º 081/2019 - Pregão Presencial srP 054/2019– 
Objeto: Aquisição de equipamentos/material de fisioterapia. Data: 
25/09/2019 as 09:00 horas . o Edital se encontra disponível no 
site http://buenopolis .mg .gov .br/953-2/ . Informações: email: lici-
tacao@buenopolis .mg .gov .br- CPl .

Célio santana - Prefeito municipal .
2 cm -22 1263610 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPESTrE – m.G.
– Processo 075/2019 – dispensa 011/2019 . Torna público o des-
pacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal o qual ratificou e autorizou 
a instauração do Processo de dispensa de licitação, objetivando 
a contratação de empresa para locação de veículo automotor tipo 
Van, que será destinado ao transporte de pacientes em tratamento 
fora do domicilio da secretaria municipal de saúde, caracteri-
zando situação de emergência, pelo tempo estritamente necessá-
rio . Valor total estimado da contratação: r$ 4 .472,00 (Quatro mil, 
quatrocentos e setenta dois reais), pelo período de 60 (sessenta) 
dias . Vigência: da assinatura 21/08/2019 até 19/10/2019 . Funda-
mentação legal: art . 24 Inciso IV da lei Federal 8666/93 – situa-
ção de emergencial, serviço essencial não podendo ser paralisado/
suspenso . Processo licitatório: 075/2019 – dispensa: 011/2019 . 
Nivaldo donizete muniz - Prefeito municipal .

3 cm -22 1263930 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE – 
dIsPENsa dE lICITaçÃo - Nº 10/2019 – aVIso: o muni-
cípio de Campina Verde - mG, torna público para conhecimento 
dos interessados, a dispensa de licitação nº 10/2019, Processo nº 
0007374, objeto: Contratação em caráter emergencial de deyse 
Pozzebon da silva, CNPJ 21 .115 .496/0001-19, para serviços de 
transporte escolar região do córrego fundo, aproximadamente 
104 km/dia, por um período de 30 dias, valor do Km/rodado r$ 
1,97 (um real e noventa e sete centavos)  . Fundamentação: art 24 
inciso IV da lei Federal 8666/93 . Fradique Gurita da silva - Pre-
feito municipal .

3 cm -21 1263565 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CANDEiAS, miNAS GErAiS,

 torna público o resultado e homologação, em 22/08/2019, do Pre-
gão Presencial nº 029/2019, registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa ou pessoa física para locação de veí-
culos sem motorista. Empresas vencedoras: MARCUS PHILLIPE 
VIEIra E CIa lTda-EPP – CNPJ 19 .068 .553/0001-04, itens 
02, 04 e 05 no valor de r$ 488 .766,88 (quatrocentos e oitenta e 
oito mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centa-
vos); loCadora dE VEICulos FlorEsTa lTda – CNPJ 
07 .560 .718/0001-81, itens 01 e 03 no valor de r$ 84 .930,00 
(oitenta e quatro mil novecentos e trinta reais) . rodrigo moraes 
lamounier - Prefeito municipal .

3 cm -22 1263646 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CANDEiAS, miNAS GErAiS, 

torna público o edital de Pregão Presencial nº 035/2019, registro 
de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar 
e protetores de câmara . a sessão pública para recebimento e aber-
tura dos envelopes será realizada no dia 05 de setembro de 2019 
às 09:00 horas, na sala de licitações, situada na avenida 17 de 
dezembro, nº 240, centro, Candeias . o edital poderá ser obtido no 
setor de licitações ou site www .candeias .mg .gov .br, telefone (35) 
3833 1300, ramal 211 – renato baesso das Chagas - Pregoeiro

2 cm -21 1263305 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CANDEiAS, miNAS GErAiS, 

torna público o edital da Concorrência nº 001/2019, para Permis-
são de uso, de forma onerosa, de 01(um) espaço público denomi-
nado “boxe” localizado no terminal rodoviário, destinado à explo-
ração e administração comercial por pessoa jurídica ou física . a 
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes será 
realizada no dia 25 de setembro de 2019 às 09:00 horas, na sala 
de licitações, situada na avenida 17 de dezembro, nº 240, centro, 
Candeias . o edital poderá ser obtido no setor de licitações ou site 
www .candeias .mg .gov .br, telefone (35) 3833 1300, ramal 211 – 
rosilene lopes da silva – Presidente da CPl .

3 cm -21 1263260 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CANDEiAS, miNAS GErAiS,

 torna público o edital do Pregão Presencial nº 038/2019, para 
registro de Preços para futura e eventual aquisição de artigos de 
papelaria, materiais escolares, didáticos, suprimentos para impres-
soras . a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes 
será realizada no dia 04 de setembro de 2019 às 09:00 horas, na 
sala de licitações, situada na avenida 17 de dezembro, nº 240, 
centro, Candeias . o edital poderá ser obtido no setor de licitações 
ou site www .candeias .mg .gov .br, telefone (35) 3833 1300, ramal 
211 – renato baesso das Chagas – Pregoeiro .

2 cm -21 1263106 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG
 - Pregão Presencial nº 52/2019, inscrito no CNPJ sob o nº . 
16 .726 .028/0001-40, torna público através do sr . Prefeito, José 
Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento lici-
tatório nº 101/2019, do tipo menor preço item, objetivando a 
aQuIsIçÃo dE maTErIaIs EsPorTIVos Para as aTIVI-
DADES DE HIDROTERAPIA, HIDROGINASTICA E GINAS-
TICA PARA O NASF E ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. A 
abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 09/09/2019, quando 
serão recebidos os envelopes (documentação e proposta comer-
cial) e credenciados os representantes das empresas licitantes . os 
interessados deverão entrar em contato com o setor de licitações 
no telefone (37)33731244 ou www .capitolio .mg .gov .br . Prefeito 
municipal .

3 cm -22 1263669 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG -
 Pregão Presencial n .º 53/2019, inscrito no CNPJ sob o nº . 
16 .726 .028/0001-40, torna público através do sr . Prefeito, José 
Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento lici-
tatório nº . 103/2019, registro de Preços 34/2019, do tipo menor 
preço global, objetivando o fornecimento de oxigênio medicinal 
para atendimento a pacientes e locação dos cilindros . a abertura 
da sessão será às 09 horas do dia 06/09/2019, quando serão recebi-
dos os envelopes (documentação e proposta comercial) e creden-
ciados os representantes das empresas licitantes . os interessados 
deverão entrar em contato com o setor de licitações no telefone 
(37)33731244 ou www .capitolio .mg .gov .br . Prefeito municipal .

3 cm -22 1263776 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG –
 Extrato do 4º Termo aditivo/Prorrogação do Contrato nº 
210/2018 . objeto: execução de obra de Canalização de Trecho 
do Córrego do Virgílio – Contrato bdmG/bF Nº 241 .015/17 – 
linha bdmG urbaniza/2017 Edital 2017 . Proc . licitatório nº 
52/2018 Tomada de Preços n .º 08/2018 . Contratada: Construtora 
Teixeira Gazott Eireli mE . Contratante: município de Capitólio . 
Vigência 10/08/2018 a 10/01/2020 . José Eduardo Terra Vallory . 
Prefeito municipal . 

2 cm -22 1263583 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArEAÇu
 Processo licitatório nº 053/2019
 dispensa nº 007/2019
 Contrato nº 231/2019
 Partes: muNICÍPIo dE CarEaçu
dFT ProJETos lTda
objeto: Contratação de empresa para elaboração de Projeto 
de Extensão de rede de distribuição urbana com Iluminação 
Pública, na rua Prefeito antônio ribeiro Neto, bairro Novo 
Horizonte III no Município de Careaçu, obedecendo as Normas 
vigentes .
Prazo: 21/08/2019 à 21/08/2020
Valor: r$ 8 .000,00
data: 21/08/2019

3 cm -22 1263585 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArEAÇu
aVIso dE lICITaçÃo

Tomada dE PrEços Nº 006/2019
a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura municipal de 
Careaçu, através do setor de licitações, torna público que fará 
realizar, em conformidade com a lei nº 8 .666/93 e 10 .520/02 
e alterações posteriores, Tomada de Preços nº 006/2019, para a 
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de mão de 
obra para manutenção de pavimento em bloquetes de concreto 
sextavados nas ruas diversas de Careaçu-mG . o Edital completo 
estará disponível a partir do dia 22/08/2019, no horário de 08:00 
h às 17:00 h, no setor de licitações da Prefeitura municipal de 
Careaçu, situada à rua major severiano de Faria, 178, informa-
ções Tel (35) 3452-1103 . a abertura das propostas comerciais 
será no dia 17/09/2019, às 09:00 horas, na Prefeitura municipal 
de Careaçu/mG .

4 cm -22 1263643 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATAS ALTAS
 Torna público a retificação do edital Tomada de Preços nº 004/19, 
PrC 210/19, que visa a contratação de empresa especializada para 
construção de 20 Unidades Habitacionais, incluindo materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários, para atender ao Pro-
grama Municipal Habitacional, de interesse social do município, 
conforme termo de referência, projetos, memorial descritivo, pla-
nilhas orçamentárias e demais anexos que integram o instrumento 
editalício . Fica alterada a data da sessão pública para 18/09/19, às 
9 horas . a íntegra da errata está disponível no sítio http://portal-
transparencia .catasaltas . mg .gov .br/licitacoes . Comissão Perma-
nente de licitação .

3 cm -22 1263700 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATAS ALTAS
Torna publico aos interessados a realização do Pregão Presen-
cial para registro de Preços nº 031/2019, processo autuado nº 
194/2019, visando a aquisição de equipamentos de proteção indi-
vidual, inseticida, fivela plástica, fita plástica e fitilho retorcido 
para amarração em atendimento a demanda futura e incerta das 
secretarias municipais, conforme condições previstas neste edital 
e descrição do anexo I . Início da sessão pública: 04/09/2019 às 09 
horas . o edital encontra-se disponível no site: http://portaltrans-
parencia .catasaltas . mg .gov .br/licitacoes . mais informações via 
e-mail: pregão@catas altas .mg .gov .br . Telefone: 31-3832-7113 .

Catas altas, 22 de agosto de 2019 .
José alves Parreira – Prefeito .

3 cm -22 1263873 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATuJi/mG
Extrato do contrato nº042/2019 . Pl nº 042/2019 . PP nº 021/2019 . 
Contratante: município de Catuji/mG . Contratada/Valor: WmF 
TraNsPorTEs E CoNsTruçõEs lTda, valor global r$ 
630 .000,00 . objeto do Contrato: Contratação de Empresa Espe-
cializada para a Prestação de serviços de operação de Capina 
manual e mecanizada de Vias e logradouros Públicos em toda 
a extensão do Município de Catuji/MG, conforme especificações 
técnicas, planilha de quantidades e preços contidos no anexo I 
deste edital . Vigência: 05/08/2019 a 31 .12 .2019Extrato de arP nº 
027/2019 . Pl nº 043/2019 . PP nº 022/2019 . Contratante: municí-
pio de Catuji/mG . Contratada/Valor: Ferraz e Coimbra Comercio 
de Papelaria lTda no valor de r$ 91 .619,50 . Extrato de arP nº 
028/2019 . Pl nº 043/2019 . PP nº 022/2019 . Contratante: muni-
cípio de Catuji/MG. Contratada/Valor: RNH Sportes LTDA no 
valor de r$ 99 .885,50 . objeto da ata de registro de Preço: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de material de uso 
recreativo e esportivo, para atender as necessidades das diversas 
secretarias, órgãos, departamentos e programas do município de 
Catuji/mG . Vigência: 12 meses . Extrato de arP nº 029/2019 . Pl 
nº 044/2019 . PP nº 023/2019 . Contratante: município de Catuji/
mG . Contratada/Valor: rocha ramalho Informática lTda mE 
no valor de r$ 78 .357,51 . objeto da ata de registro de Preço: 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva de impressoras multifuncionais, recarga de tonner e forneci-
mento de tonner novo, para manutenção das diversas secretarias 
do município de Catuji/mG . Vigência: 12 meses . Extrato de Con-
trato nº 045/2019 . Pl nº: 045/2019 dispensa nº 015/2019 . Con-
tratante: município de Catuji/mG . Contratada/Valor: bernardes 
e silva apoio administrativo – mE, com o valor global de r$ 
12 .000,00 . objeto do contrato: Contratação de pessoa jurídica ou 
pessoa física para prestação de serviços na assessoria/consultoria 
aos programas e projetos da assistência social do município de 
Catuji . Vigência: até 31 de dezembro .

7 cm -22 1263791 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DA BArrA DE miNAS

 torna publico PrP41/2019 futuro e eventual fornecimento de 
peças para veículos automotores da linha leve, pesada e máqui-
nas para toda a frota municipal e órgãos que mantenham Con-
vênio com a Prefeitura municipal . abertura: 05/09/2019 as 14h, 
PrP042/2019 obj . futura e eventual aquisição de materiais de 
construção (hidráulico e ferramentas) . abertura: 05/09/2019 as 
8h . Editais: www .cbm .mg .gov .br ou (32) 3375-1132 . renata Ira-
cema Canaan - Pregoeira .

2 cm -22 1263832 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750025.



 6 – sexTa-feira, 23 de agosTo de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo

Do mATo DENTro/mG
aVIso dE aTa dEsErTa – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
028/2019 . o município de Conceição do mato dentro torna 
público para conhecimento dos interessados, conforme consta em 
ata, que o Processo nº 092/2019 – Pregão Presencial nº 028/2019, 
tipo mENor PrEço Global ; cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva de bombas centrífugas, para atender às 
necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura e Trans-
porte, deste município de Conceição do mato dentro/mG, não 
houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada 
como dEsErTa  . Na oportunidade designa a nova data de abertura 
para o dia 11 de setembro de 2019 às 14h30min . maiores informa-
ções pelo telefone (31) 3868-2398 - Edital disponível no site oficial 
do município – www .cmd .mg .gov .br  . 

José Fernando aparecido de oliveira – Prefeito municipal .
4 cm -22 1263888 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNSELHEiro PENA 
- EsTado dE mINas GEraIs

aVIso(s) dE lICITaçÃo
PrEGÃo PrEsENCIal Nº: 034/2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público 
o Processo licitatório Nº: 044/2019, Pregão Presencial Nº: 
034/2019 . lICITaçÃo Com ITENs EXClusIVos E Com 
rEsErVa dE CoTa Para mE, EPP E mICroEmPrEENdE-
dor INdIVIdual . objeto: registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais de construção, acabamento e ferramentas 
em geral para obras de construção, ampliação e reformas de pré-
dios próprios, atendendo demandas das secretarias municipais, a 
serem custeados com recursos de convênios e/ou com recursos pró-
prios, a ser realizado na sede do município às 09:00 horas, no dia 
11/09/2019 . o Edital e seus anexos, estão a disposição dos interes-
sados no site www .conselheiropena .mg .gov .br, no menu “Editais” . 
Walber lúcio Neves de oliveira berto - Pregoeiro .

PrEGÃo PrEsENCIal Nº: 035/2019
a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
Processo licitatório Nº: 045/2019, Pregão Presencial Nº: 035/2019 . 
lICITaçÃo Com ITENs EXClusIVos E Com rEsErVa 
dE CoTa Para mE, EPP E mICroEmPrEENdEdor INdI-
VIdual . objeto: registro de Preços para eventual aquisição de 
CImENTo CPIII mPa (saco de 50 kg), brita 0, brita 1, brita 2 
para atender a demanda de todas as secretarias municipais de Con-
selheiro Pena/mG, para construção, ampliação, reforma, reparo 
das obras públicas municipais e pavimentação asfáltica no muni-
cípio, a serem custeados com recursos próprios e recursos de con-
vênios, a ser realizado na sede do município às 09:00 horas, no dia 
10/09/2019 . o Edital e seus anexos, estão a disposição dos interes-
sados no site www .conselheiropena .mg .gov .br, no menu “Editais” . 
Walber lúcio Neves de oliveira berto - Pregoeiro .

EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 041/2018
TEX a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna 
público o EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 
041/2018 - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 035/2018 – PrEGÃo 
PRESENCIAL Nº: 024/2018: Município X Fornecedor Habilitado 
e Vencedor: NIValdo robErTo dE FrEITas, Valor: r$ 
2.100,00 (Dois mil e cem reais), e, FUNERÁRIA LAJÃO LTDA 
– mE, Valor : r$ 15 .600,00 (Quinze mil e seiscentos reais) . 
obJETo: registro de preços para Prestação de serviços Fune-
rários, a fim de atender as famílias carentes deste município pela 
assistência social, a serem custeados com recursos próprios e/ou 
recursos de convênios . Valor ToTal da arP: r$ 17 .700,00 
(dezessete mil e setecentos reais) . daTa dE assINaTura: 
23/08/2018 . ValIdadE: 12 meses, em conformidade com o 
decreto municipal Nº: 1 .798 de 13/06/2011 . Eliana Gomes de 
morais andrade - Prefeita municipal .

EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 042/2018
a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 042/2018 - 
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 048/2018 – PrEGÃo PrEsEN-
CIAL Nº: 033/2018: Município X Fornecedor Habilitado e Ven-
cedor: droGarIa VIVEIros & EVaNGElIsTa lTda - mE, 
Valor: r$ 10 .950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais), 
e, GlobalmIX dIsTrIbuIdora dE mEdICamENTos E 
CorrElaTos lTda, Valor : r$ 25 .187,00 (Vinte e cinco mil, 
cento e oitenta e sete reais) . obJETo: registro de preços para aqui-
sição de Fraldas descartáveis Geriátricas e Infantis para atender a 
demanda da secretaria municipal de saúde e da secretaria munici-
pal de assistência social e Esportes no município de Conselheiro 
Pena . Valor ToTal da arP: r$ 36 .137,00 (Trinta e seis mil, 
cento e trinta e sete reais) . daTa dE assINaTura: 27/08/2018 . 
ValIdadE: 12 meses, em conformidade com o decreto muni-
cipal Nº: 1 .798 de 13/06/2011 . Eliana Gomes de morais andrade 
- Prefeita municipal .

EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE 
PrEços Nº: 043/2018 e 044/2018

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 043/2018 - 
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 049/2018 – PrEGÃo PrEsEN-
CIAL Nº: 034/2018: Município X Fornecedor Habilitado e Vence-
dor: rENoVa TraçÃo rECaPaGEm lTda – EPP, Valor: r$ 
130 .076,00 (Cento e Trinta mil e setenta e seis reais), e, soCIE-
DADE COELHO LTDA, VALOR : R$ 89.758,00 (Noventa e Nove 
mil, setecentos e Cinquenta e oito reais) . obJETo: registro de 
Preço para a prestação de serviços de recapagem de pneus . daTa 
dE assINaTura: 22/08/2018 . ValIdadE: 12 meses, em con-
formidade com o decreto municipal Nº: 1 .798 de 13/06/2011 . 
Eliana Gomes de morais andrade - Prefeita municipal .

EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 045/2018
a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 045/2018 
- ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 039/2018 – PrEGÃo PrE-
SENCIAL Nº: 026/2018: Município X Fornecedor Habilitado e 
Vencedor: EFICaZ rEFrIGEraçÃo lTda-mE, Valor: r$ 
187 .773,60 (Cento e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e três 
reais e sessenta centavos) . obJETo: registro de preços para even-
tual Contratação de Prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva, corretiva e reparos em equipamentos de ar condicionado 
automotivo, a serem custeados com recursos próprios e/ou recur-
sos de convênios . daTa dE assINaTura: 14/09/2018 . ValI-
dadE: 12 meses, em conformidade com o decreto municipal Nº: 
1 .798 de 13/06/2011 . Eliana Gomes de morais andrade - Prefeita 
municipal . 

20 cm -20 1262723 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm
- aviso de sessão - o município de Contagem, através da secre-
taria municipal de saúde, informa data para a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 28/2019 – PaC 42/2019- cujo objeto é aQuI-
sIçÃo dE auToClaVE;laVadora dE mICroPlaCas E 
TIras; INCubadora dE PlaCas dE ElIsa E lEITora 
dE ElIsa)– data: 5 de setembro de 2019 às 09h00min, abertura 
das propostas às 09h0015min . rETIrada dE EdITal: http://
www .contagem .mg .gov .br/?se=licitacoes ou www .licitacoes-e .
com .br , informações através do e-mail: saude .licitacao@conta-
gem .mg .gov .br - Comissão Especial de licitação – Cleber de Faria 
silva, secretário municipal de saúde Em 21 de agosto de 2019 .

3 cm -22 1263824 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorDiSBurGo
Torna público: P . l . nº . 025/2019, Tomada de Preços nº . 004/2019 
- objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
reforma da Quadra Poliesportiva da Várzea, neste município - Tipo: 
menor Preço – Critério de Julgamento: menor Preço Global - data 
de entrega: envelopes de Proposta e documentação: 11/09/2019 
até as 09:00hs e Processo licitatório nº . 026/2019, Tomada de Pre-
ços nº . 005/2019 - objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de pavimentação asfáltica em CbuQ na rua deputado 
renato azeredo, neste município - Tipo: menor Preço – Critério 
de Julgamento: menor Preço Global - data de entrega: envelopes 
de Proposta e documentação: 11/09/2019 até as 14:00hs . Edital no 
site www .cordisburgo .mg .gov .br .

Carlos lúcio Pinto Junior - Presidente CPl .
3 cm -22 1263821 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroACi-mG
–PublICaçÃo EXTraTo do EdITal - Processo licitatório 
0050/2019, Pregão Presencial n .º 0037/2019 . a P .m . de Coroa-
ci-mG, torna público que realizar . objeto: registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos espe-
cializados, em recuperação de créditos, com vistas a tornar mais 
eficiente a atuação da Administração Tributária Municipal, através 
da localização, apuração, lançamento, de tributos municipais e em 
recuperação de ativos tributários municipais, de acordo as especi-
ficações contidas no Termo de referência, para atender a Prefeitura 
municipal de Coroaci-mG . Entrega dos Envelopes e abertura da 
sessão dia 04 de setembro de 2019 as 08hs00min . Informações 
pelo (33) 9-8841-0331 e/ou E-mail: licitacaocoroaci2017@gmail .
com, em horário comercial . Edital disponível no site: www .coro-
aci .mg .gov .br . 

Emerson de Carvalho andrade, Prefeito municipal .
4 cm -21 1263500 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoromANDEL,
 aVIso dE ProrroGaçÃo dE lICITaçÃo . Tomada 
dE PrEços 02/2019 . a Prefeitura municipal de Coroman-
del-mG, torna público a prorrogação do Processo licitatório de 
n° 069/2019, na modalidade de Tomada de Preços de n° 02/2019, 
do Tipo menor Preço por Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em engenharia ou arquitetura e urbanismo, 
para construção de quadra de esportes, no bairro Jardim Vitória, 
conforme Contrato de Repasse n° 843576/2017, firmado entre o 
município de Coromandel e o ministério dos Esportes, por meio da 
Caixa Econômica Federal, com contrapartida do município, para o 
dia 10 de Setembro de 2019 às 14:00 horas. Motivo: Retificação do 
Edital . Editais e inf . no e-mail licitacao@coromandel .mg .gov .br, 
no site www .coromandel .mg .gov .br, pelo telefone 34-3841-1344, 
ou na sede da prefeitura municipal à rua artur bernardes n° 170 . 
Coromandel-mG, 20 de agosto de 2019 . aline silva e sousa- Pre-
sidente da CPl .

4 cm -22 1263952 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CouTo 
DE mAGALHÃES DE miNAS 

aviso de licitação – Processo nº 058/2019, Tomada de Preços nº . 
02/2019 . objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia 
para realização de obras de restauro, em edificação tombada pelo 
patrimônio municipal, no são Gonçalo de Canjicas, em Couto de 
magalhães de minas / mG, em atendimento ao solicitado pela 
secretaria municipal de Cultura E Turismo . abertura:10/09/2019, 
às 09:00 horas . mais informações . Tel .: (38) 35331244 
-email:compras@coutodemagalhaesdeminas .mg .gov .br

3 cm -21 1263229 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTALiA

Proc . licitatório nº 035/2019, Pregão Presencial nº 017/2019, 
registro de Preços nº 016/2019 . objeto: Eventual e futura aqui-
sição de pneus, câmaras de ar, bicos e protetores para atender 
as necessidades das secretarias do município de Cristália/mG, 
conforme especificações constantes do edital. Credenciamento: 
05/09/2019, 09h . site: www .cristalia .mg .gov .br . Cristália/mG, 22 
de agosto de 2019 . Pregoeiro: Edilson braz de souza .

2 cm -22 1263996 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DATAS, 
torna público a abertura dos Processos: Presencial 016/2019 - 
obJETo: registro de Preços para aquisição de Combustíveis, 
Óleos lubrificantes, filtros aditivos e outros. Abertura: 05/09/2019 
às 08:00hs . Pregão Presencial 017/2019 – obJETo: Contratação 
de prestação de serviço de transporte de estudantes regularmente 
matriculados na rede oficial de ensino, para atender demanda do 
transporte Escolar da Prefeitura municipal . abertura: 10/09/2019 
às 08:00hs . Pregão Presencial 018/2019 – obJETo: registro de 
preços para aquisição de gás de cozinha em atendimento a todas as 
secretarias municipais . abertura: 10/09/2019 às 13:00hs . Pregão 
Presencial 019/2019 – obJETo: registro de Preços para aquisição 
de lanches em atendimento as secretarias municipais de datas – 
mG . abertura: 11/09/2019 às 08:00hs . maiores informações pelo 
tel: (38) 3535-1121 . albertino antônio dos santos Júnior – Prego-
eiro municipal .

4 cm -21 1263418 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELTA/mG
 faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o Pro-
cesso licitatório 012/2019, Pregão Presencial para registro de pre-
ços de aquisições parceladas de cestas básicas, conforme termo de 
referência . abertura da sessão marcada para o dia 05 de setembro 
de 2019, às 09h30m no paço municipal, localizado a rua adil-
son antonio Carneiro, 25 delta/mG . o Edital completo encon-
tra-se disponível na sede da Prefeitura de delta, das 08h00min ás 
17h00min e no sítio: www .delta .mg .gov .br  .delta, 21 de agosto de 
2019 . luiz Felippe lima Faquineli Cavalcante, Pregoeiro .

3 cm -21 1263327 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELTA/mG 
faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o Processo 
licitatório 030/2019 TP 05/19, Tomada de preços . menor preço, 
empreitada global, tendo como objeto a contratação de empresa 
para Execução de obra para reforma da ums GEraldo 
salGE, no município de delta – mG, com Fornecimento de mão 
de obra, materiais e Equipamentos, conforme constam neste Edi-
tal, Termo de Referência e seus anexos. Prazo final para cadastro 
dia 06 de setembro de 2019 . a Entrega e abertura dos envelopes 
marcada para o dia 09 de setembro de 2019, às 09h30m no paço 
municipal, localizado a rua adilson antônio Carneiro, 25 delta/
mG . o Edital completo encontra-se disponível na sede da Prefei-
tura de delta, das 08h00min ás 17h00min e no sítio: www .delta .
mg .gov .br . delta, 21 de agosto de 2019 . luiz Felippe lima Faqui-
neli Cavalcante . Pregoeiro .

3 cm -21 1263317 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELTA/mG
 faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o Processo 
licitatório nº 015/2019 – Pregão Presencial, tipo menor preço, 
visando a para contratação de empresa para fornecimento de carga 
de oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em regime de 
comodato, conforme descritos no Edital e seus anexos . abertura 
da sessão marcada para o dia 04 de setembro de 2019, às 09h30m 
no paço municipal, localizado a rua adilson antonio Carneiro, 25 
delta/mG . o Edital completo encontra-se disponível na sede da 
Prefeitura de delta, das 08h00min ás 17h00min e no sítio: www .
delta .mg .gov .br  .delta, 21 de agosto de 2019 . luiz Felippe lima 
Faquineli Cavalcante, Pregoeiro .

3 cm -21 1263149 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ENGENHEiro CALDAS-mG

  .Extrato Inexigibilidade 006-2019 . objeto: Contratação do 
CANTOR “PAULO HENRIQUE E BANDA” que ira se apresen-
tar no dia 14 de setembro de 2019 na Festa da “Feira da ami-
zade 2019” de Engenheiro Caldas que acontecerá nos dias 13,14, 
e 15 de setembro de 2019, através de empresário que detém a 
exclusividade: Paulo Henrique Araujo dias barros 10103954678, 
CNPJ 19 .188 .687/0001-69 . Valor: r$ 10 .800,00 ass . Con-
trato: 22 .08 .2019 . Vigência: 31 .12 .2019 . dotação: Ficha 653-
13 .392 .1301 .2069 .3 .3 .90 .39 .00 lEI muNICIPal orçamEN-
TarIa Nº . 1058/2018 . Engenheiro Caldas, 22 dE aGosTo dE 
2019 . samuEl duTra JuNIor, Prefeito municipal .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS-MG 
 .Extrato dispensa 011-2019 . objeto: Contratação da baNda 
RECONHECIDA REGIONALMENTE “KM16” que ira se apre-
sentar no dia 15 de setembro de 2019 na Festa da “Feira da ami-
zade 2019” de Engenheiro Caldas que acontecerá nos dias 13,14, 
e 15 de setembro de 2019, através do vocalista Cristiano alves 
ribeiro responsável pela banda . Valor: r$ 1 .750,00 ass . Con-
trato: 22 .08 .2019 . Vigência: 31 .12 .2019 . dotação: Ficha 653-
13 .392 .1301 .2069 .3 .3 .90 .39 .00 lEI muNICIPal orçamEN-
TarIa Nº . 1058/2018 . Engenheiro Caldas, 22 dE aGosTo dE 
2019 . samuEl duTra JuNIor, Prefeito municipal .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS-MG 
 .Extrato dispensa 012-2019 . objeto: Contratação do can-
tor “JosImar damasCENo” artista reconhecido regional-
mente que ira se apresentar no dia 14 de setembro de 2019 na 
Festa da “Feira da amizade 2019” de Engenheiro Caldas que 
acontecerá nos dias 13,14, e 15 de setembro de 2019, através 
do vocalista Josimar luiz damasceno . Valor: r$ 1 .150,00 ass . 
Contrato: 22 .08 .2019 . Vigência: 31 .12 .2019 . dotação: Ficha 653-
13 .392 .1301 .2069 .3 .3 .90 .39 .00 lEI muNICIPal orçamEN-
TarIa Nº . 1058/2018 . Engenheiro Caldas, 22 dE aGosTo dE 
2019 . samuEl duTra JuNIor, Prefeito municipal .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS-MG 
 .Extrato dispensa 013-2019 . objeto: Contratação do cantor “ZÉ 
dE brITo” artista reconhecido regionalmente que ira se apresen-
tar no dia 15 de setembro de 2019 na Festa da “Feira da ami-
zade 2019” de Engenheiro Caldas que acontecerá nos dias 13,14, 
e 15 de setembro de 2019, através do vocalista Jose simao de 
brito silva responsável pela banda . Valor: r$ 3 .000,00 ass . Con-
trato: 22 .08 .2019 . Vigência: 31 .12 .2019 . dotação: Ficha 653-
13 .392 .1301 .2069 .3 .3 .90 .39 .00 lEI muNICIPal orçamEN-
TarIa Nº . 1058/2018 . Engenheiro Caldas, 22 dE aGosTo dE 
2019 . samuEl duTra JuNIor, Prefeito municipal . 

9 cm -22 1263983 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
rEPublICaçÃo dE lICITaçÃo:

PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 040/2019 – ProCEsso Nº 
118/2019 . Tipo: menor Valor por lote . objeto: Promover registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de locação de iluminação, tenda e 
demais estruturas para realização de eventos e projetos culturais 
diversos para atender as demandas da smECEJ (secretaria muni-
cipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude), do município 
de Esmeraldas . Valor Estimado: r$ 389 .267,00 . Considerando o 
deferimento de impugnação ao edital com a consequente retifica-
ção do mesmo, alterou-se a divisão dos lotes . sendo assim, rea-
briu-se o prazo inicialmente estabelecido, nos termos do artigo 21, 
§4º, da lei 8 .666/1993 . Nova abertura das Propostas por meio ele-
trônico: dia 04/09/19, às 09h00min . o Edital da referida licitação 
bem como a retificação ao mesmo se encontram disponíveis no site 
www .licitacoes-e .com .br e/ou www .esmeraldas .mg .gov .br . Infor-
mações: av . José Pinto da silva, n° 409, são José, Esmeraldas - 
mG, CEP: 35 .740-000 . Tel .: (31) 3538-8885 .

 marcos Júnior ribeiro rosa – Pregoeiro
4 cm -22 1263921 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

aVIso dE lICITaçÃo
Tomada de Preços nº 004/2019 . Tipo: menor preço global . objeto: 
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação 
asfáltica, em vias do distrito de andiroba, decorrente do Con-
trato de repasse oGu Caixa 834 .693/2016, operação 1034 .835-
70/2016 – Programa Planejamento urbano - ministério das Cida-
des . recebimento dos envelopesaté as 09h00m do dia 09/09/19 . 
abertura dos envelopes: as 09h05m do dia 09/09/19 . o Edital 
poderá ser obtido no site www .esmeraldas .mg .gov .br no link >> 
“Editais e licitações” ou à avenida Jose Pinto da silva nº 409, 
bairro são José, Esmeraldas/mG . Informações: Tel .: (31)3538-
8885 . Interessados em participar da licitação e que não possuí-
rem cadastro junto a Prefeitura de Esmeraldas, deverão apresentar 
documentos para cadastro até o dia 05/09/19 .

 Guilherme Henrique Corrêa Fernandes
 Presidente da Comissão de licitação .

4 cm -22 1263815 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

EXTraTo dE aTa dE rEGIsTro dE PrEço:
aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 085/19 . origem: PE 025/19 . 
Partes: município de Esmeraldas/mG e ammer Comércio de Pro-
dutos Químicos do brasil – Eireli - EPP . objeto: Promover regis-
tro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de lavan-
deria para atender as necessidades do Hospital Municipal 25 de 
maio . Valor Total: r$ 68 .895,00 . Vigência: 12 meses a partir da 
assinatura . assinatura: 21/08/2019 .

2 cm -22 1263725 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESTrELA DALVA.

 EXTraTo dE aTa . Processo licitatório nº 034/2019 . Tomada de 
Preços nº 002/2019. Para os efeitos legais, registra-se que a firma 
Everaldo José Teixeira de almeida - mE foi declarada vencedora 
do certame em epígrafe com o valor de r$ 140 .336,90, cujo julga-
mento ocorreu nesta data . 22/08/2019 . rachel Esquerdo Guerra – 
Presidente da Comissão Permanente de licitação . maria de Fátima 
Guerra Cabral – Prefeita .

2 cm -22 1263744 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FErroS mG

aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso N . º 051/2019 - PrEGÃo 
PrEsENCIal N . º 038/2019 . a PrEFEITura muNICIPal dE 
FErros, mG, torna público que fará realizar Processo licitatório 
na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal N .°038/2019, tipo menor 
Preço Item, para registro de Preços para eventual fornecimento 
de leite, suplementos nutricionais e dietas, conforme especificado 
no anexo III do Edital . data de recebimento e abertura das pro-
postas: dia 10/09/2019 às 09:00horas . maiores informações e o 
Edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura municipal de 
Ferros, departamento de Patrimônio, Compras e serviços Gerais 
na rua Fernando dias de Carvalho, n .º 16 - Centro - Tel: (31) 
3863-1295 – e-mail licitacaopmferros@gmail .com - sueli Carva-
lho lage – Pregoeira

3 cm -22 1263854 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FErroS mG

aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso N . º 050/2019 - PrEGÃo 
PrEsENCIal N . º 037/2019 . a PrEFEITura muNICIPal dE 
FErros, mG, torna público que fará realizar Processo licitatório 
na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal N .°037/2019, tipo menor 
Preço Item, para registro de Preços para eventual fornecimento de 
materiais de limpeza e higienização para diversos setores Prefeitura 
Municipal de Ferros, conforme especificado no Anexo III do Edi-
tal . data de recebimento e abertura das propostas: dia 06/09/2019 
às 09:00horas . maiores informações e o Edital completo poderão 
ser obtidos na Prefeitura municipal de Ferros, departamento de 
Patrimônio, Compras e serviços Gerais na rua Fernando dias de 
Carvalho, n .º 16 - Centro - Tel: (31) 3863-1295 – e-mail licitacao-
pmferros@gmail .com - sueli Carvalho lage – Pregoeira

4 cm -22 1263852 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES 
- Extrato do Terceiro Termo aditivo do Contrato nº 037/2017 – 
Processo 027/2017 – Pregão Presencial 009/2017 . objeto: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações 
para prover acesso dedicado à internet aos pontos de atendimento 
de todas as secretarias do município de Guanhães/mG . Contra-
tado: Guanhães Internet ltda . CNPJ: 07 .117 .821/0001-51 - Vigên-
cia: 28/06/2019 a 29/09/2019 . stanley Ferreira Pimentel de sena 
– Pregoeiro Oficial.

2 cm -22 1263673 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAPÉ/mG 
– TorNa PÚblICo – Pregão 68/2019, Processo 276/2019 . rece-
bimento de Envelopes 01 e 02 até 09h00min dia 04/09/2019 . objeto: 
o registro de preços para futura e eventual registro de preços para 
futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica especializada em 
prestação de serviços de loCaçÃo dE PalCos E Tablados, 
a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cul-
tura, Turismo e Esportes e Gabinete do Prefeito, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) EDI-
Tal `a disposição: Prefeitura municipal de Guapé . Telefax: (35) 
3856-1250, – bruno daniel de oliveira – Pregoeiro .

3 cm -22 1263956 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuimArÂNiA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo administrativo Nº 38/2019 . Com base nas informações 
constantes nos autos do Processo administrativo Nº 38/2019, refe-
rente ao Pregão Presencial Nº 21/2019 e considerando que foram 
observados os princípios de legalidade, moralidade administrativa 
e do devido processo legal. HOMOLOGO E ADJUDICO todos 
os atos administrativos praticados Comissão Permanente de lici-
tação, para que produzam os efeitos legais e, por conseguinte, 
autorizo a aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários 
provenientes de recursos próprios e de emendas parlamentares das 
propostas Nº 11224 .321000/1180-08; Nº 11224 .321000/1180-09; 
Nº 11224 .321000/1170-01; Nº 11 .224 .321000/1180-07 e 
Termos de compromisso Nº 3128901712251145702; Nº 
3128901712281613696, desertos no pregão 19/2019, processo 
33/2019 . Empresas Vencedoras: 2r mEdICamENTos E Pro-
DUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 04.318.429/0001-82, 
com o valor total dos itens de r$ 7 .110,00 (sete mil, cento e dez 
reais); HIGOR SILVA CANEDO CNPJ: 28.915.430/0001-52 
com o valor total dos itens de r$ 4 .440,00 (Quatro mil, quatro-
centos e quarenta reais); PaTos dIsTrIbuIdora lTda CNPJ: 
21 .719 .710/0001-46 com o valor total dos itens de r$ 36 .960,00 
(Trinta e seis mil, novecentos e sessenta reais); rP-odoNToPa-
Tos sErVIços lTda CNPJ: 66 .486 .333/0001-80 com o valor 
total dos itens de r$ 3 .240,00 (Três mil duzentos e quarenta reais) . 
Guimarânia/mG, 14 de agosto de 2019 . adílio alex dos reis . 
Prefeito . 

6 cm -21 1263389 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuimArÂNiA
aVIso dE lICITaçÃo

Processo licitatório: 45/2019 . obJETo: aquisição de equipa-
mentos para academia ao ar livre, conforme Contrato de repasse 
nº 853589/2017/mE/CaIXa . abErTura: 06 .09 .2019 às 08:30 
horas . o edital e a proposta digital podem ser retirados no site do 
município no endereço: www .guimarania .mg .gov .br editais muni-
cipais, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de licita-
ções na rua Guimarães, nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 42/2019 . obJETo: registro de preços para 
eventual e futura aquisição parcelada de refeições tipo marmitex, 
destinadas aos servidores públicos municipais, que se encontram 
a trabalho, impossibilitados de irem às suas residências, conforme 
demanda e necessidade do município . abErTura: 09 .09 .2019 às 
08:30 horas . o edital e a proposta digital podem ser retirados no 
site do município no endereço: www .guimarania .mg .gov .br editais 
municipais, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de 
licitações na rua Guimarães, nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 43/2019 . obJETo: aquisição e locação 
de cilindros de oxigênio medicinal para os usuários do sus do 
município de Guimarânia/mG . abErTura: 09 .09 .2019 às 13:30 
horas . o edital e a proposta digital podem ser retirados no site do 
município no endereço: www .guimarania .mg .gov .br editais muni-
cipais, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de licita-
ções na rua Guimarães, nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 44/2019 . obJETo: registro de preços para 
eventual e futura aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene, destinados às secretarias do município de Guimarânia . 
abErTura: 10 .09 .2019 às 08:30 horas . o edital e a proposta 
digital podem ser retirados no site do município no endereço: 
www .guimarania .mg .gov .br editais municipais, ou pessoalmente 
por qualquer interessado no setor de licitações na rua Guimarães, 
nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 46/2019 . obJETo: aquisição de parcelada 
de cestas básicas para serem utilizadas nos programas desenvol-
vidos pelo Cras, de acordo com anexo I do edital . abErTura: 
11 .09 .2019 às 08:30 horas . o edital e a proposta digital podem 
ser retirados no site do município no endereço: www .guimarania .
mg .gov .br editais municipais, ou pessoalmente por qualquer inte-
ressado no setor de licitações na rua Guimarães, nº 280 . Informa-
ções: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 47/2019 . obJETo: registro de preços para 
aquisição parcelada de materiais de escritório e expediente desti-
nados às secretarias do município de Guimarânia . abErTura: 
12 .09 .2019 às 08:30 horas . o edital e a proposta digital podem 
ser retirados no site do município no endereço: www .guimarania .
mg .gov .br editais municipais, ou pessoalmente por qualquer inte-
ressado no setor de licitações na rua Guimarães, nº 280 . Informa-
ções: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 48/2019 . obJETo: aquisição de brin-
quedos pedagógicos conforme Termo de Compromisso Par nº 
201406492 firmado entre o município e o MEC/FNDE. ABER-
Tura: 13 .09 .2019 às 08:30 horas . o edital e a proposta digital 
podem ser retirados no site do município no endereço: www .gui-
marania .mg .gov .br editais municipais, ou pessoalmente por qual-
quer interessado no setor de licitações na rua Guimarães, nº 280 . 
Informações: 34-3834-2000 . 

Guimarânia/mG, 22 de agosto de 2019 . 
adílio alex dos reis . Prefeito .

13 cm -22 1263945 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750026.



minas gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sexTa-feira, 23 de agosTo de 2019 – 7 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG:

 Pregão presencial Nº 059/2019, critério de julgamento menor 
Preço por lote . objeto: “aquisição de diversos materiais espor-
tivos e uniformes para desenvolvimento do projeto segundo 
Tempo Padrão no município de Ibiraci (mg), com organização e 
coordenação da secet – secretaria municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Turismo” . abertura dos envelopes dia 17/09/2019 
às08h30min, no setor de licitações, r: seis de abril, 912 . Extra-
ção do edital, site www .ibiraci .mg .gov .br . Informações (35) 3544-
9700, IbIraCI/mG, 22 de aGosTo de 2019 .

2 cm -22 1263842 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG
Extrato de edital de concurso público nº 001/2019

a Prefeitura municipal de Ibiraci, torna público que estarão aber-
tas no período de 11 de novembro de 2019 à 11 de dezembro de 
2019, inscrições ao Concurso Público de Provas e Títulos para 
provimento de vagas no seu Quadro de Pessoal, nos termos da 
legislação pertinente . o Edital completo e seus anexos, encon-
tram-se no Quadro de aviso da Prefeitura de Ibiraci e nos sites 
www .ibiraci .mg .gov .br e www .imamconcursos .org .br . IbIraCI/
mG, 21 de agosto de 2019 . antônio lindenberg Garcia – Pre-
feito municipal

3 cm -22 1263833 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG
Extrato de edital de concurso público nº 002/2019

a Prefeitura municipal de Ibiraci, torna público que estarão aber-
tas no período de 11 de novembro de 2019 à 11 de dezembro de 
2019, inscrições ao Concurso Público de Provas e Títulos para 
preenchimento de vagas no seu Quadro de Pessoal, nos termos 
da legislação pertinente . o Edital completo e seus anexos, encon-
tram-se no Quadro de aviso da Prefeitura de Ibiraci e nos sites 
www .ibiraci .mg .gov .bre www .imamconcursos .org .br . Ibiraci, 
21de agosto de 2019 . aNToNIo lINdENbErG GarCIa - Pre-
feito de Ibiraci .

3 cm -22 1263835 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG:
 Pregão presencial Nº 056/2019, critério de julgamento menor 
Preço unitário . objeto: “aquisição de 01 (um) veículo tipo van 
com acessibilidade, a ser utilizado para o transporte de pacien-
tes atendidos pela secretaria municipal de saúde” . abertura dos 
envelopes dia 05/09/2019 às08h30min, no setor de licitações, r: 
seis de abril, 912 . Extração do edital, site www .ibiraci .mg .gov .
br . Informações (35) 3544-9700, IbIraCI/mG, 22 de aGosTo 
de 2019 .

2 cm -22 1263837 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG:
 Pregão presencial Nº 057/2019, com registro de preçosnº 30/2019, 
critério de julgamento menor Preço unitário . objeto: “Forneci-
mento de serviços especializados em borracharia, montagem e 
troca de pneus destinados a manutenção dos veículos e máquinas 
pertencentes a frota do município” . abertura dos envelopes dia 
11/09/2019 às08h30min, no setor de licitações, r: seis de abril, 
912 . Extração do edital, site www .ibiraci .mg .gov .br . Informações 
(35) 3544-9700, IbIraCI/mG, 22 de aGosTo de 2019 .

2 cm -22 1263840 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iGArAPÉ/mG 
– Tomada de Preço 009/2019 

Contrato 
Contrato 217/2019 . Tomada de Preços nº 009/2019 PaC nº 
096/2019 - PmI e mendes rocha Construções e reforma ltda . 
objeto: Contratação de Empresa especializada para Construção 
do muro da antiga rodoviária no bairro união no município de 
Igarapé/mG, no município de Igarapé/mG .Valor: r$65 .324,85 . 
Vigência: 04 meses .

2 cm -22 1263751 - 1

PrFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA 
– ErraTa ao EdITal dE CrEdENCIamENTo - INEXI-
GIbIlIdadE dE N .º 011/2019 . obJETo: Credenciamento de 
instituições financeiras para prestação de serviços contínuos de 
arrecadação de tributos e demais receitas municipais, através 
de documento de arrecadação municipal - dam em padrão 
FEBRABAN e das notificações de penalidades decorrentes de 
infrações previstas no Código de Trânsito brasileiro em padrão 
dENaTraN/FEbrabaN, seguimento 7 - multa de Trânsito, 
por intermédio de suas agências, com prestação de contas por 
meio eletrônico dos valores arrecadados, conforme anexo I – 
Termo de referência . No ITEm 7 .1, onde se lê: “deverão compa-
recer na seção de Compras e licitações, no 2° andar do prédio da 
Prefeitura Municipal de Ipatinga, munido com o invólucro HABI-
lITaçÃo”, lEIa-sE: “deverão entregar na seção de Compras e 
licitações, no 2° andar do prédio da Prefeitura municipal de Ipa-
tinga, o invólucro de HABILITAÇÃO”. Edital disponível no site 
da PmI: www .ipatinga .mg .gov .br . demais informações: seção de 
Compras e licitações, 2º andar do Prédio da PmI, av . maria Jorge 
selim de sales, n .º 100, Centro, Ipatinga - mG, (31)3829-8203, 
de 12 às 18 h . José rocha de salles, secretário m . de Fazenda e 
agnaldo Giovani bicalho, secretário m . de serviços urbanos e 
meio ambiente, em 22/08/2019 .

5 cm -22 1263745 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA .
 Ratificação Dispensa 023/2019. A Secretária Municipal de Saúde 
de Ipatinga faz publicar ratificação em favor de Wantuil Domin-
gos da silva, referente à locação de imóvel, cumprindo art . 26, 
lei 8 .666/93 . Érica dias de souza lopes, secretária municipal de 
saúde, em 22/08/2019 .

2 cm -22 1263627 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA.
 Termo de Homologação e Adjudicação – Tomada de Preços n.º 
003/2019 - sEPlaN . Nos termos do artigo 43, inciso VI, da lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, HOMOLOGO os 
procedimentos constantes no processo licitatório supracitado e 
adJudICo o seu objeto à licitante ÂNGulo soCIal CoN-
sulTorIa E ProJETos soCIoambIENTaIs lTda - EPP, 
referente à contratação de serviços técnicos especializados para 
o desenvolvimento do trabalho social no conjunto habitacional 
“residencial nova esperança”, no município de ipatinga/mg, para 
um público de 240 famílias, conforme especificações constan-
tes no anexo I - termo de referência, no valor de r$265 .800,00 
(duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais), cujo prazo 
para conclusão dos serviços é de até 15 (quinze) meses . ricardo 
luiz de Figueiredo Coelho, secretário municipal de Planeja-
mento, em 21/08/2019 .

3 cm -21 1263477 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA - mG 
- aVIso susPENsÃo dE PrEGÃo PrEsENCIal N .º 18/2019 
– a secretária municipal administração, no uso de suas atribui-
ções legais, dETErmINa a susPENsÃo, por tempo inde-
terminado, do Processo licitatório supracitado, cujo objeto é a 
MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM 
EXTINTorEs, Com subsTITuIçÃo dE PEças dEFEITu-
osas, E aQuIsIçÃo dE maTErIaIs Para sINalIZaçÃo 
E suPorTE dE EXTINTorEs . Informações complementares 
no departamento de suprimentos, tel . (31) 3829 .8202, de 12h as 
18hs . bruna r . souza de oliveira, secretária municipal de admi-
nistração . 21/08/2019 

3 cm -21 1263559 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo
- rEVoGaçÃo - Pl 116/2019 – CP 005/2019 . o Prefeito muni-
cipal de Itabirito e a secretária municipal de Comunicação no uso 
de suas atribuições resolvem rEVoGar o referido processo, 
com base no art . 49, caput, da lei 8 .666/93 .

1 cm -22 1263741 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG - 
EXTraTo 4º adITIVo Nº 088/2019 . ao CoNTraTo 428/2017 
– CP 005/2017 - Pl 100/2017 . objeto reforma do Imóvel situado 
a rua Principal, s/Nº, Córrego do bação, Zona rural de Itabirito/
mG, incluindo mão de obra e materiais . Contratada: lmF Enge-
nharia ltda – CNPJ: 08 .856 .175/0001-07 . Valor: r$37 .643,79

2 cm -22 1263880 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAJuBá/mG 
- ErraTa 03 – Pregão Eletrônico nº 076/2019 - registro de pre-
ços para aquisição de medicamentos para atender aos pacientes 
da secretaria municipal de saúde - semsa . Fica alterada a data da 
sessão pública na internet para recebimento dos lances na Inter-
net, no endereço eletrônico www .licitacoes .caixa .gov .br será dia 
05/09/2019, o credenciamento e as proposta no dia 04/09/2019 . 
Errata na integra no site: www .itajuba .mg .gov .br . Informações 
através do email: licitaitajuba@gmail .com ou através telefone 
(35) 3692-1735 . Itajubá, 22 de agosto de 2019 . Caroline Carvalho 
mendes - Pregoeira Port 476/2019 .

3 cm -22 1263963 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAÚNA- mG
– torna público o processo licitatório272/2019, modalidade 
Tomada de Preços 007/2019 . objeto:Contratação de empresa 
especializada em serviços de terraplanagem objetivando a lim-
peza, corte, aterro, e regularização de terreno incluindo movi-
mentação de terra e descarte, do trecho de área de aproxima-
damente 17 .500,00 m², correspondente à área de corte e aterro 
a ser realizado na empresa belgo mineira bekaert artefatos de 
arame (bmb) em sua unidade de Itaúna, localizada na rodovia 
mG 050, km 61, distrito Industrial de Itaúna – mG, em confor-
midade com as condições e especificações constantes no Termo 
de referência e demais anexos partes integrantes e inseparáveis 
do edital . abertura para o dia 09/09/2019 às 08h30 . a íntegra do 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no sitewww .itauna .
mg .gov .brwww .itauna .mg .gov .br  . rosse andrade silva – secre-
tário municipal de Infraestrutura e serviços .

4 cm -20 1262733 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JABoTiCATuBAS/mG –
 aVIso dE lICITaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIoNº 
058/2019 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 042/2019 - a Prefei-
tura municipal de Jaboticatubas/mG, através da Pregoeira e sua 
equipe, torna público o PrEGÃo PrEsENCIal Nº 042/2019 . 
objeto:registro de Preçospara eventual fornecimento de equipa-
mentos e materiais médicos hospitalares, para atender às necessi-
dades da secretaria municipal de saúde;data: 05 de setembro de 
2019;Horário: 08 horas e 30 minutos; Tipo: Menor Preço; Critério 
de Julgamento: Preço por item . maiores informações: Pça Nossa 
senhora da Conceição, 38 – Centro, CEP 35 .830-000, Jabotica-
tubas/mG; Telefax: (31) 3683-1071; e-mail: licitacao@jabotica-
tubas .mg .gov .br; site: www .jaboticatubas .mg .gov .br; 21/08/2019 . 
Tércia maria dos santos maia – Pregoeira 

3 cm -22 1263590 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANuáriA-mG 
torna público o aviso de revogação do Procedimento licitató-
rio nº 016/2019 – Processo licitatório nº 005/2019 – Pregão Pre-
sencial nº 004/2019 . objeto: registro de Preços para aquisição 
de Equipamentos e materiais Permanentes (mobiliários e equipa-
mentos hospitalares), em atendimento a secretaria municipal de 
saúde . Interessados deverão manter contato pelo e-mail: licitaca-
ojanuaria@yahoo .com .br ou no setor de licitação .

2 cm -22 1263660 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuEri/mG. 
Pregão nº 31/2019 . o município de Jequeri/mG . Pregão nº 
31/2019 . objeto: aquisição de material Permanente - Equi-
pamentos Eletrônicos e mobiliários . Prefeitura municipal de 
Jequeri . avenida Getúlio Vargas, 71, Centro - Jequeri/mG . aber-
tura: dia 11/09/2019 às 09h00min . Informações no local de 
segunda à sexta, de 13h00min as 16h00min, ou e-mail: prefei-
turalicitacao1@gmail .com, site: www .jequeri .mg .gov .br . Jequeri, 
22/08/2019 . João m . da silva - Pregoeiro .

2 cm -22 1263804 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuEri/mG. 
PrEGÃo Nº 66/2019 . objeto: aquisição de peças automoti-
vas, acessórios e/ou componentes de reposição novos e genuínos 
para veículos . Prefeitura municipal de Jequeri/mG . av . Getúlio 
Vargas, nº 71, Centro, Jequeri/mG . abertura: dia 09/09/2019 às 
09h00min . o Edital pode ser obtido no local de segunda à sexta, 
de 12h30min às 16h30min, e-mail: prefeituralicitacao1@gmail .
com ou no site: www .jequeri .mg .gov .br . Jequeri/mG, 22/08/2019 . 
Jéssica m . a . b . lopes - Pregoeira .

2 cm -22 1263803 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoÃo moNLEVADE
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - CONCORRÊNCIA 
02/2019
o município de João monlevade torna pública a susPENsÃo 
TEMPORÁRIA DA CONCORRÊNCIA 02/2019 - CONTRATA-
çÃo dE EmPrEsa Para PrEsTaçÃo dE sErVIços dE 
ColETa dE rEsÍduos sÓlIdos urbaNos - para revisão 
do memorial descritivo, das composições de custo e das planilhas 
do edital . Edital disponível no setor de licitações para cópia mag-
nética e no site do município (www .pmjm .mg .gov .br) . mais infor-
mações: 31 3859-2525 (setor de licitações) . João monlevade, 22 
de agosto de 2019 .marlene Pessoa Ferreira secretária municipal 
de administração

3 cm -22 1263885 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA GrANDE – mG. 
Torna pública a publicação do Processo licitatório nº 089/2019 – 
Pregão Presencial nº 068/2019 . objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de materiais permanentes e consumo para 
os EsF´s do município para suprir as necessidades da secreta-
ria municipal de saúde . data da abertura: 06/09/2019 ás 08:30 
horas . maiores informações e o edital completo poderão ser obti-
dos com o pregoeiro . Tel: (034) 3816-2900 ou pelo e-mail: lici-
tacao .lagoagrande@hotmail .com . marília Nicole batista oliveira 
– Pregoeira . 

2 cm -22 1263786 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA GrANDE – mG.
 Torna pública a publicação do Processo licitatório nº 090/2019 – 
Pregão Presencial nº 069/2019 . objeto: Contratação de serviços de 
transporte coletivo intermunicipal . data da abertura: 05/09/2019 
ás 08:30 horas . maiores informações e o edital completo poderão 
ser obtidos com o pregoeiro . Tel: (034) 3816-2900 ou pelo e-mail: 
licitacao .lagoagrande@hotmail .com . marília Nicole batista oli-
veira – Pregoeira .

2 cm -22 1263584 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mADrE 
DE DEuS DE miNAS 

– ProC . lICIT . 048/2019 – PrEGÃo PrEsENCIal 
nº:030/2019  .Torna público que realizará no dia 06 de setembro às 
09h:00min Pregão Presencial para a Contratação de shows artís-
ticos para a realização da Festa do Produtor rural nos dias 14 e 
15 de setembro de 2019, em conformidade com o termo de refe-
rência do Edital . os respectivos anexos, informações e esclare-
cimentos necessários estarão disponíveis até o dia de realização 
do Pregão Presencial junto ao setor de licitações do município 
ou através do e-mail: licitacaomadrededeusdeminas@gmail .com 
e telefone (32) 3338 1299 .Carlos Eduardo de souza oliveira – 
Pregoeiro municipal

3 cm -22 1263594 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mALACACHETA/mG, 
aVIso dE PublICaçÃo processo licitatório 036/19, 
Tomada de Preço nº 05/19,torna público que fará realizar no dia 
09/09/2019 as 08:00 abertura do processo para Prestação de ser-
viços em pavimentação de rua em pré-moldado de concreto - blo-
quete, Neste município, conforme Convênios 391/2014-sEToP/
mG ; 085/2016-sEToP/mG; 280/2016-sEToP/mG  . o edital 
estará disponível na sede da Prefeitura municipal, Praça mons . 
Jorge lopes de oliveira, nº 130 - cep: 39 .690-000 . ou pelo email 
licitar8666@hotmail .com  . maiores informações com a equipe de 
apoio e pregoeiro, fone: (33) 3514 - 1629 . malac . 22/08/2019 .

3 cm -22 1263658 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA/mG
– Pregão Presencial PrG076/2019 . Participação exclusiva de mE, 
EPP e mEI, conforme lei complementar n°123/06 e lei 147/14 . 
objeto: registro de Preço para aquisição de equipamentos de 
informática e eletroeletrônicos para atendimento às demandas 
dos serviços de diversas secretarias da administração municipal . 
abertura: 06/09/2019 às13:45min . Informações, esclarecimen-
tos e edital sala da CPl . Praça JK s/Nº, Centro de 08:00 às 
17:00horas . site: www .pmmariana .com .br, e-mail: licitacaopre-
feiturademariana@gmail .com . Tel: (31)35579055 . mariana 22 de 
agosto de 2019 .

Prefeitura municipal de mariana/mG – Chamada Pública 
002/2019 . objeto: aquisição de gêneros alimentícios oriundos 
da agricultura familiar para complementação da merenda escolar 
na rede municipal de Ensino . abertura: 16/09/2019 às08:45min . 
Informações, esclarecimentos e edital sala da CPl . Praça JK 
s/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas . site: www .pmmariana .
com .br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail .com . Tel: 
(31)35579055 . mariana 22 de agosto de 2019 .

4 cm -22 1263769 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG. 
resultado do Proc .71/19 P .Pres . r .P .30/19 . I- Fica INabIlITada 
a empresa Potencial dist . Eireli m .E, pelo descumprimento do 
item 8.2, letra “d” (apresentou doc. em cópia simples). II - Habi-
litar a emp. VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI, 3º colocada uma 
vez que cumpriu rigorosamente Todas as exigências do edital . 
III – adjudicar o proc . a favor da referida empresa .

2 cm -22 1264006 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG – 
Homologação – Ref. Proc. Lic. nº.66/19 – C/C04/19. Obj. Con-
tratação de empresa especializada p/ execução de obras de calça-
mento em alvenaria poliédrica e microdenagem nas ruas e estra-
das vicinais dos bairros vila da serra e funil, incluindo mão de 
obra, forn . de materiais e equipamentos necessários . Empresa 
sanepav Construções Eireli – EPP, Vlr . r$131 .849,31 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS/MG – Ext. 
do Contrato nº 36/19 proveniente do Proc . lic . nº .66/19 – C/
C04/19 . obj . Contratação de empresa especializada para execu-
ção de obras de calçamento em alvenaria poliédrica e microdena-
gem nas ruas e estradas vicinais dos bairros vila da serra e funil, 
incluindo mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos 
necessários, partes: PmmC X sanepav Construções Eireli – EPP, 
Vlr . r$131 .849,31 vig . 45 dias a partir de sua assinatura .

4 cm -22 1263946 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS-mG
EXT . TErmo dE FomENTo Nº 002/2019: PmmC X Pro-
JETo soCIal aNJos da Guarda . obj: execução de Pro-
jeto através do Edital de Chamamento Púb . CmdCa Nº 02/2019, 
a serem financiados integralmente com recursos do FIA. Vlr.: 
r$14 .000,00 Vig .: 19/08/19 a 29/02/20 .

 Homologação Proc. 89/19 – PP. 39/19 – Efetivação Ata de Reg. 
de Preços do i .CIsmEP nº . 19/19, P .l 32/19, P .P19/19 – aquis . 
Medicamentos Hidroeletrolíticos. Detentoras: Acácia Comércio 
de medicamentos lTda – r$19 .149,80 . Flávia Genelhu Penna – 
r$2 .900,00 . Fresenius Kabi brasil lTda – r$280 .958,00

3 cm -22 1263934 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG – 
Ext. Ratificação Disp. 044/19, P.L 086/19. Obj.: Confecção de 
placas, adesivos e afins para identificação de unidades de saúde 
do munícipio . PmmCxaguiar Impressão digital lTda . Vlr . 
r$11 .781,00

1 cm -22 1263598 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG: 

Ata de Registro de Preços nº 106/2019 firmado com a empresa 
ARTES GRÁFICAS ABADIA LTDA- ME no valor global de R$ 
720,00 (setecentos e vinte reais), referente ao Processo licitatório 
nº 050/2019 Pregão Presencial RP nº 038/2019. José Hailton de 
Freitas – Prefeito municipal .

2 cm -22 1263753 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG.

aVIso dE lICITaçÃo . Processo licitatório nº 055/2019, Cre-
denciamento nº 002/2019, Inexigibilidade nº 005/2019 . objeto: 
Credenciamento de Pessoa Física ou Jurídica para Prestação de 
serviço médico Especializado para realização de atendimentos 
na Área de Urologia e Ortopedia. As inscrições estarão abertas 
a partir da data de publicação deste aviso . o Edital e seus ane-
xos estão disponíveis no site: www .martinhocampos .mg .gov .br . 
maiores informações: (37)3524-1273 .

2 cm -22 1263794 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG: 

Termo de Homologação ao Processo Licitatório n° 050/2019 
Pregão Presencial rP nº 038/2019 para registro de Preços Para 
Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Fornecimento 
Impressos Gráficos e Faixas de Polietileno com a empresa vence-
dora do certame: ARTES GRÁFICAS ABADIA LTDA-ME. José 
Hailton de Freitas – Prefeito Municipal.

2 cm -22 1263709 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
moNTE CArmELo – mG. 

aVIso dE rEPublICaçÃo dE lICITaçÃo – PrEGÃo 
PrEsENCIal - Nº 64/2019 . o secretário municipal de Fazenda, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar 
no dia 04 de setembro de 2019, às 09:00 horas na sala de licita-
ções, da Prefeitura municipal de monte Carmelo - mG, situado à 
avenida olegário maciel nº 129, 2º andar, bairro Centro, perante 
Comissão para tal designada, Pregão Presencial nº 64/2019, tipo 
menor Preço por Item . Cujo objeto: refere-se aquisição de 
Equipamentos e materiais Permanentes, conforme Proposta nº 
17490.085000/1180-03, firmada entre o Ministério da Saúde e o 
município de monte Carmelo - mG, para Participação Exclusiva 
de mE, EPP e mEI . Para obterem maiores informações os interes-
sados poderão procurar o setor de licitação, de 08:00 às 11:30, e 
de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880 ou ainda pelo e-mail 
licitacao@montecarmelo .mg .gov .br . o edital encontra-se a dis-
posição dos interessados no site www .montecarmelo .mg .gov .br, 
ou na sede da Prefeitura . monte Carmelo, 22 de agosto de 2019 . 
Iscleris Wagner Gonçalves machado – Pregoeiro .

4 cm -22 1263986 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo. 
AVISO DE HABILITAÇÃO. Tomada de Preços nº 01/2019– Pro-
cesso nº 58/2019 . objeto: refere-se à Contratação de Empresa 
Especializada em Engenharia, para a Execução de obra de Cons-
trução de seis salas de aula Padrão FNdE, no bairro boa Vista 
IV, conforme TC Par n° 110762/2017, firmado entre o Ministé-
rio da Educação, e o município de monte Carmelo-mG . o Presi-
dente da CPL torna público o Resultado do Julgamento de Habi-
litação do Processo nº 58/2019, modalidade Tomada de Preços 
nº 01/2019. Empresas Habilitadas: Teleco Engenharia Ltda- EPP, 
CNPJ: 04 .469 .835/0001-46; séculus Construtora ltda, CNPJ: 
03 .698 .525/0001-30; leomar alves martins Eireli –mE, CNPJ: 
17 .434 .732/0001-32 . data: 26/07/2019 . Iscleris Wagner Gonçal-
ves machado – Presidente da CPl .

3 cm -22 1263866 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação

Processo Nº . 387/2019
Pregão Eletrônico Nº . 181/2019

objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de gases medicinais (oxigênio e ar comprimido) atendendo a 
demanda da secretaria de saúde do município de montes Claros 
- mG . Encaminhamento/recebimento das propostas: as propostas 
deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico 
no sítio www .licitacoes-e .com .br . recebimento das propostas: 
até às 08h00min do dia 10 de setembro de 2019 . abertura das 
propostas: às 08h00min do dia 10 de setembro de 2019 . Início 
da disputa: às 09h00min do dia 10 de setembro de 2019 . o Edital 
está disponível no endereço eletrônico: https://licitacoes .montes-
claros .mg .gov .br/licitacoes

montes Claros, 22 de agosto de 2019 .
Glennda santos Cardoso

Pregoeira
4 cm -22 1263713 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação – Nova data

Processo Nº . 359/2019
Pregão Eletrônico Nº . 162/2019

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
seringas de insulina e tiras reativas para teste de glicemia para 
atender ademanda da secretariade saúde do município de mon-
tes Claros-mG . Encaminhamento/recebimento das propostas: as 
propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio 
eletrônico no sítio www .licitacoes-e .com .br  . recebimento das 
propostas: até às 08h00min do dia 06 de setembro de 2019 .
abertura das propostas: às 08h00min do dia 06 de setembro 
de 2019 . Início da disputa: às 16h00min do dia 06 de setembro 
de 2019 . o Edital está disponível no sítio: portal .montesclaros .
mg .gov .br no link: licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/licitacoes

montes Claros, 22 de agosto de 2019 .
Glennda santos Cardoso

Pregoeira
4 cm -22 1263940 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG. 
Extrato de Ca 209/2019, CP 011/2019, PrC 108/19 . Contra-
tante: PrEFEITura muNICIPal dE moNTE sIÃo . Con-
tratada: bErNardI EmPrEENdImENTos E soluçõEs 
lTda . objeto: Execução de obra Pública para Construção de 
Quadra Poliesportiva no loteamento são sebastião, no bairro 
mococa para a diretoria de obras urbanas e rurais . Valor: r$ 
279 .530,69 . dotação orçamentária: 0102102781200511021-
449051 e 0102102781200511021-449051 – Fichas: 503 e 504 . 
Prazo: 29/09/2020 . data da assinatura: 08/08/2019 . JosÉ PoCaI 
JÚNIor – Prefeito municipal .

3 cm -22 1263712 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NANuQuE/mG
aVIso dE rEPETIçao dE lICITaçÃo – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

a Prefeitura municipal de Nanuque/mG torna público que estará 
repetindo a Concorrência Públicanº001/2019 - Tipomenor preço 
Global, para Contratação de Empresa especializada para presta-
ção de serviços de limpeza Pública na sede do município, Coleta 
de lixo, roçada manual ou mecanizada e serviços de Varrição 
manual . abertura será às 09:00h do dia 10/10/2019 . o Edital 
Retificado poderá ser obtido na íntegra na Prefeitura de Nanuque 
ou através do site www .nanuque .mg .gov .br .

Idaura Jane Gonçalves borges/Presidente da CPl
3 cm -21 1263284 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750027.
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG. 

aviso de licitação . abertura de PP 061/2019, PrC 134/19, regis-
tro de Preços 032/2019, tipo menor preço por item, para registro de 
preços para aquisição de materiais para montagem de kits de enxo-
val de bebê para diretoria de Promoção e assistência social, far-
se-á no dia 05/09/2019, às 10 horas . o Edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.
br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurício Zucato, 
111, monte sião, CEP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

 PrEFEITura muNICIPal dE moNTE sIÃo/mG . aviso de 
abertura da licitação PP 062/2019, PrC 135/19, tipo menor preço 
por item, para a aquisição de Equipamentos para fabricação de blo-
quetes para a diretoria de obras urbanas e rurais da Prefeitura 
municipal de monte sião, far-se-á no dia 06/09/2019, às 10 horas . 
o Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site 
oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 16 
horas, na rua maurício Zucato, 111, monte sião, CEP 37580-000 . 
Tel . (35) 3465-4793 .

 PrEFEITura muNICIPal dE moNTE sIÃo/mG . aviso de 
licitação . abertura de PP 063/2019, PrC 136/19, registro de Pre-
ços 033/2019, tipo menor preço por item, para registro de preços 
para eventual e futura contratação de prestação de serviços de som 
e iluminação para a diretoria de Educação e Esportes, far-se-á no 
dia 05/09/2019, às 14 horas . o Edital em inteiro teor está à dispo-
sição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou 
de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurício Zucato, 111, 
monte sião, CEP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 . JosÉ PoCaI 
JÚNIor – Prefeito municipal .

6 cm -22 1263845 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NAZArENo/mG
 Torna público Torna público PrP n° 32/19, obj: registro de Pre-
ços para futura e eventual prestação de serviços de segurança pri-
vada, abertura: 04/09/19 às 08h30min . Edital: www .nazareno .
mg.gov.br. José Heitor Guimarães de Carvalho - Prefeito.

1 cm -22 1263861 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NEPomuCENo – 
Termo de Adjudicação e Homologação. Processo Licitatório nº 
057/2019 . Carta Concorrência nº 001/2019 . de acordo com lei 
8 .666/93 e alterações posteriores e na forma do Edital de licita-
ção na modalidade Concorrência nº 001/2019, Processo licitatório 
n° 057/2019 tendo por objeto a venda de 13 (Treze) lotes neste 
município de Nepomuceno registrados no Cartório de registro 
de Imóveis de Nepomuceno, pertencentes ao Patrimônio Público 
municipal, visando garantir a destinação adequada dessas áreas 
que se encontram na área urbana do município de Nepomuceno, 
bem como levantar recursos financeiros para investimentos na 
infraestrutura e equipamentos públicos de nossa cidade, que fora 
julgado e assinado pela Comissão Permanente de licitação, em ata 
qualificada, ADJUDICO E HOMOLOGO a prestação de serviço 
do objeto ora licitado à licitante luIZ FErNaNdo sImÃo mE, 
lote 10, ao valor global de r$ 375 .100,00 (Trezentos e setenta 
e cinco mil e cem reais) . Nepomuceno, 15/08/2019 . luiza maria 
lima menezes . Prefeita . 

4 cm -21 1263459 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
aVIso dE lICITaçÃo

Pregão Presencial registro de Preços - nº 133/2019
o município de Nova lima torna público, que fará realizar o Pre-
gão Presencial registro de Preços - nº 133/2019 . objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para ministrar oficinas de empreende-
dorismo, orientação profissional voltadas para o ENEM e palestras 
com temas variados . data de realização 04/09/2019 às 09:00 h . 
o edital poderá ser retirado no site www .novalima .mg .gov .br, em 
Portal da Transparência/Publicações . Nova lima, 22 de agosto de 
2019 . a Pregoeira .

3 cm -22 1263775 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLHoS D’áGuA
Proc . 58/19-TP 5/19-Pav . Vias públicas-Cv . 1491000572/2018-sE-
VoG-Prosseguimento: 29/8/19-9h . 

1 cm -22 1263609 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro BrANCo 
torna pública a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato 
PMOB/021/2019, firmado entre o Município de Ouro Branco e a 
empresa locadora Terramares ltda, oriundo do PrC nº 055/2018 
– adesão à ata de registro de Preços nº 003/2018 . objeto do adi-
tivo: acréscimo de itens conforme planilha, perfazendo o valor de 
r$ 277 .934,08 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e 
quatro reais e oito centavos); data de assinatura: 08/08/2019 .

 Prefeitura municipal de ouro branco torna público o contrato nº 
Pmob/066/2019, celebrado entre o município de ouro branco e 
a empresa Construtora Galfi Ltda, oriundo do PRC nº 082/2019 – 
Tomada de Preços nº 009/2019 . objeto do contrato: Contratação de 
empresa para reforma da praça José bonifácio, conforme convênio 
nº 147000960/2016 . Valor: r$ 36 .481,80 (trinta e seis, quatrocen-
tos e oitenta e um reais e oitenta centavos); Vigência: 100 (cem) 
dias; data de assinatura: 20/08/2019 . 

4 cm -22 1263757 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo
Torna público o processo de Inexigibilidade nº 035/2019, 
artigo 25, Caput, da lei 8 .666/93, referente à contratação de 
empresa NP Capacitação e soluções Tecnológicas ltda - CNPJ- 
07 .797 .967/0001-95 -para aquisição de licença para cotação de 
preços na plataforma “banco de Preços”,com o valor global de r$ 
8 .700,00 . superintendência de Compras e licitações .
PrEFEITura muNICIPal dE ouro PrETo torna pública a 
licitação do Pregão Eletrônico srP nº . 033/2019 de objeto contra-
tação de empresa especializada para locação de equipamentos de 
CPaP e bIPaP para a secretaria municipal de saúde . recebimento 
das propostas por meio eletrônico no site www .bllcompras .org .br: 
de 23/08/2019 às 14:00 horas até 05/09/2019 às 12:30 horas . Iní-
cio da sessão de disputa prevista para o dia 05/09/2019 às 14:00 
horas . Edital no site www .ouropreto .mg .gov .br, link licitações e 
no site www .bllcompras .org .br: Informações: (31) 3559-3301 . 
Fábio rodrigues braga – Pregoeiro .
PrEFEITura muNICIPal dE ouro PrETo- torna pública 
a aNulaçÃo da Concorrência Internacional nº . 003/2018 – 
Concessão administrativa para a execução de obra de prestação 
de serviços relativos à modernização, otimização, eficientização, 
expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de ilu-
minação publica do município de ouro Preto-mG, para a revisão 
do edital e seus anexos . Informações:(31) 3559-3301 . 

rogério alexandre morais
Presidente da Comissão Especial de licitação 

das Parcerias Público-Privadas .
6 cm -22 1263971 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiVA/mG – 
aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo N° 
046/2019 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 21/2019 . Finalidade: 
registro de preço de serviços de mecânica preventiva e corretiva, 
pintura, borracharia, tornearia, moleiro, geometria veicular . aber-
tura da sessão Pública: 05/09/2019, às 13 (treze) horas, na sede da 
Prefeitura, momento em que serão recebidos documentos e propos-
tas . Edital e informações: Praça bias Fortes, n° 22, Centro, Paiva 
– mG, 36 .195-000, (32)3364-1268, de segunda a sexta, 13:30h às 
16:00, ou, licitacao@paiva .mg .gov .br . Paiva, 22/08/2019 . andré 
l .b . P . malta – Pregoeiro .

3 cm -22 1263820 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
 Resultado final e homologação. A Prefeitura Municipal de Pará 
de minas, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital 
03/2019 do Processo Seletivo Simplificado, torna público o resul-
tado final e a HOMOLOGAÇÃO do processo seletivo simplifi-
cado para provimento da função de agente de Combate a Ende-
mias do Quadro de Pessoal da secretaria municipal de saúde . Pará 
de minas, 23 de agosto de 2019 . Elias diniz Prefeito de Pará de 
minas .

2 cm -22 1263768 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
 Convocação . Prefeitura municipal de Pará de minas-Convocação-
atendendo ao Edital 001/18, do Processo seletivo da Prefeitura 
municipal de Pará de minas-mG, cujo resultado foi homologado 
em 05/10/2018, convocamos os candidatos abaixo para compare-
cerem no prazo de 03(três) dias úteis, a contar da publicação desta 
convocação, na Praça afonso Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio 
sede da Prefeitura de Pará de minas-mG, de 8:30 às 11:00h e de 
14:00 às 16:00h, para tomarem conhecimento da relação dos docu-
mentos necessários à contratação . o não comparecimento do can-
didato na data prevista acarretará na sua eliminação do Processo 
seletivo . Pará de minas, 22 de agosto de 2019 . marcos Eugênio 
sanches martins-secretário municipal de Gestão Pública .

Inscrição Nome do Candidato Cargo

02280993 daniela ribeiro silva 
ramalho Enfermeiro EsF

02266588 Camila Quites Campos Técnico em Enfermagem 
EsF

4 cm -22 1263764 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG: 
Certidão. Certifico que, após a devida publicação Jornal Diário, 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Diário Oficial dos 
municípios mineiros do dia 20 de agosto de 2019, os candida-
tos abaixo discriminados, aprovados(as) no Concurso Público 
001/2018, devidamente convocados, decorrido o prazo para 
apresentação, NÃo ComParECEram para tomarem conheci-
mento da relação dos documentos necessários à posse, estando, 
portanto,ElImINados do referido concurso . Pará de minas, 23 
de agosto de 2019 . marcos Eugênio sanches martins - secretário 
municipal de Gestão Pública .

Inscrição Nome do Candidato Cargo
02332260 Janaine braga de Carvalho Enfermeiro
02327005 Juliana barreto Caldas médico radiologista
02313091 rafael braga Freire médico oftalmologista

02335736 Victor márcio de melo auxiliar de serviços 
Gerais

4 cm -22 1263762 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
Convocação . Prefeitura municipal de Pará de minas – Convocação 
- atendendo ao Edital 001/18, do Processo seletivo da Prefeitura 
municipal de Pará de minas-mG, cujo resultado foi homologado 
em 05/10/2018, convocamos o candidato abaixo para comparecer 
no prazo de 03(três) dias úteis, a contar da publicação desta convo-
cação, na Praça afonso Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio sede 
da Prefeitura de Pará de minas-mG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 
às 16:00h, para apresentação dos documentos e exames médicos 
solicitados no ato da assinatura do termo de convocação . o não 
comparecimento do candidato no prazo previsto acarretará na sua 
eliminação do processo seletivo . Pará de minas, 23 de agosto de 
2019 . marcos Eugênio sanches martins-secretário municipal de 
Gestão Pública .

Inscrição Nome do Candidato Cargo

02296796 Vinícius de oliveira 
marzano

auxiliar de serviços Gerais 
- PromaF

4 cm -22 1263766 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu / mG
EXTraTo dE adEsÃo a aTa dE rEGIsTro dE PrE-
ços . a Prefeitura municipal de Paraguaçu/mG, através do Pre-
feito municipal, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que formalizou o processo de adesão à ata de registro de 
Preços nº 29/2019 do Pregão Eletrônico nº 01/2019, cujo objeto 
é aquisição de veículo administrativo, tipo Hatch, realizado pela 
sEJusP, sendo detentora a empresa Positiva Comercio e serviços 
- mE, CNPJ: 09 .396 .156/0001-08 . – EXTraTo da dIsPENsa 
Nº 002/2019 - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 054/2019 - José 
Tiburcio do Prado Neto Prefeito municipal de Paraguaçu, torna 
público que, de conformidade com o artigo 24 inciso II, da lei nº 
8 .666/93 e alterações posteriores, foi declarada dispensável a lici-
tação para contratação da empresa Programa Nacional de Controle 
de Qualidade ltda, inscrita no CNPJ nº 73 .302 .879/0001-08, para 
prestação de serviços de controle de qualidade externo em análises 
clínicas, no valor de r$ 6 .700,32 . Editais completos no site www .
paraguacu .mg .gov .br (Transparência) ou email: licitacao .para-
guacumg@hotmail .com . Esclarecimentos: (35) 3267-1032 . José 
Tiburcio do Prado Neto – Prefeito municipal . Paraguaçu, 22 de 
agosto de 2019 .

4 cm -22 1263740 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 010/2019 
– ProCEsso Nº 170/2019 – adjudico em favor do licitante bm 
sIlVa CoNsTruçõEs lTdavencedora do certame (item 
34 .528) com o valor total global de r$ 7 .104 .055,28 (sete milhões, 
cento e quatro mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) . 
Conforme devidamente fundamentado no parecer da advocacia-
Geral do município, e posteriormente analisado pela Controladoria 
Geral do município, homologo o processo em referência para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais . Ciência aos interessados, 
observadas as prescrições legais pertinentes . Patos de minas, 22 
de agosto de 2019 . milton romero da rocha sousa – secretário 
de administração .

3 cm -22 1263902 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
AVISO - TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO – HOMOLO-
GaçÃo do PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 56/2019 - a secretá-
ria municipal de saúde torna sem efeito a publicação do aviso de 
homologação que saiu na Imprensa Oficial do Estado de Minas, 
caderno Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas, página n .º 
6, no dia 22 de agosto de 2019 referente à Homologação do Pregão 
Eletrônico 56/2019 . Patos de minas, 22 de agosto de 2019 . Geize 
Carla soares marques – secretária municipal de saúde Interina .
PrEFEITura muNICIPal dE PaTos dE mINas/mG – 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrô-
nico nº 56/2019 – Proc . nº 157/2019, tendo registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos 
para os serviços de saúde bucal da secretaria municipal de saúde, 
em favor dos licitantes: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 
para os lotes 1-2-3 com o valor total de r$ 45 .525,00 (quarenta 
e cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais); olsEN INdÚs-
TrIa E ComÉrCIo s/a para o lote 4 com o valor total de r$ 

63 .900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais); rP odoNTo-
PaTos sErVIços lTda para os lotes 5-6-7 com o valor total 
de r$ 57 .795,62 (cinquenta e sete mil e setecentos e noventa e 
cinco reais e sessenta e dois centavos).)Homologo o processo em 
referência para que produza seus efeitos jurídicos e legais . Ciência 
aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes . os 
valores unitários registrados estão no termo de homologação dis-
ponível no site http://187 .72 .229 .145:8444/governa-transparencia-
web/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarlicitacao .xhtml 
e www .patosdeminas .mg .gov .br  . Patos de minas, 22 de agosto de 
2019 . Geize Carla soares marques- secretária municipal de saúde 
Interina .

6 cm -22 1263909 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
Aviso de retificação do Pregão Eletrônico nº. 71/2019 – Processo 
nº . 187/2019 . a Comissão de Pregão da Prefeitura de Patos de 
Minas/MG, atendendo a solicitação de retificação, ao interesse 
público e a eficácia do processo licitatório, torna público que houve 
uma retificação no Pregão Eletrônico n.º 71/2019 – Aquisição de 
veículo zero km (caminhão) para auxiliar nos trabalhos da secre-
taria Municipal de Educação. A retificação foi juntada aos autos 
e está à disposição dos interessados no setor de Compras e lici-
tações, das 12:00 às 18:00 horas e nos sites: www .patosdeminas .
mg .gov .br, http://187 .72 .229 .145:8444/governa- transparencia-
web/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarlicitacao .xhtml 
e www .licitanet .com .br . Patos de minas, 22 de agosto de 2019 . Elis 
angela alves – Pregoeiro .

3 cm -22 1263847 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG –
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 
– ProCEsso Nº 156/2019 – adjudico em favor do licitantePa-
ESAN-PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E SANEAMENTO 
EIrElI vencedora do certamepara oitem 34 .528 com o valor total 
global der$ 207 .453,58 (duzentos e sete mil, quatrocentos e cin-
quenta e três reais e cinquenta e oito centavos) . Conforme devida-
mente fundamentado no parecer da advocacia-Geral do município, 
e posteriormente analisado pela Controladoria Geral do município, 
homologo o processo em referência para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais . Ciência aos interessados, observadas as prescri-
ções legais pertinentes . Patos de minas, 21 de agosto de 2019 . mil-
ton romero da rocha sousa – secretário de administração .

3 cm -22 1263789 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEÇANHA (mG).
 a Prefeitura municipal de Peçanha torna pública a aNulaçÃo 
do ProCEsso (Processo licitatório nº . 048/2019 – Tomada de 
Preços nº . 003/2019) em razão da ocorrência de vício insanável, 
relacionado ao erro da designação de data para a apresentação de 
propostas por licitantes interessadas, o que compromete a lisura 
do certame, a isonomia entre os possíveis licitantes interessados 
e a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, nos 
termos em que prevê o art . 49 §§ 1º e 2º da lei n .º 8 .666/93 . a 
anulação do certame, implica a anulação do contrato firmado com 
a Empresa P&G Construtora ltda . (r$ 338 .296,72), não gerando 
obrigação de indenizar por não ter havido execução pela contratada 
(ordem de serviços) . maiores informações, setor de litações no 
endereço: av . dos bragas, 95, Centro, Peçanha-mG; Tel (33)3411-
2572, licitacao .pmpecanha@gmail .com . VaNdErlEI rodrI-
GuEs dE olIVIEra PrEsIdENTE da CPl

4 cm -22 1263829 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrAS 
DE mAriA DA CruZ/mG . 

Pregão Presencial nº 027/2019 . PublICaçÃo dE EdITal . o 
município de Pedras de maria da Cruz/mG torna público Processo 
licitatório nº 046/2019 - Pregão Presencial nº 027/2019 . sistema 
de registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ins-
trumentais e equipamentos odontológicos . abertura de envelopes 
dia 05/09/2019 às 09h00min . Informações, Tel: (38) 3622-4140, 
99744-2271, site: www .pedrasdemariadacruz .mg .gov .br ou e-mail: 
licitacao@pedrasdemariadacruz .mg .gov .br . Wesley rabelo durães 
- Pregoeiro Oficial.

3 cm -22 1263961 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS
Tomada de Preços nº 012/19-sEPoP

a Comissão de licitações da secretaria municipal de Projetos e 
obras Públicas da Prefeitura municipal de Poços de Caldas, com 
referência a Tomada de Preços nº 012/19-sEPoP, cujo objeto é 
a contratação de empresa de engenharia para Execução de obras 
de construção de galpão para armazenamento de agregados para 
a usina de asfalto, situada na Estrada alcifrino leite de miranda 
s/n, comunica que o edital sofreu alterações, sendo que o referido 
edital corrigido encontra-se no site www .pocosdecaldas .mg .gov .br, 
prorroga-se a data de abertura para o dia 10 de setembro de 2019, 
às 14:30 . maiores informações poderão ser obtidas na secretaria 
municipal de Projetos e obras Públicas, na rua senador salgado 
Filho, s/n, Jardim Country Club, telefone 035 3697-2094 . 

Tomada de Preços nº 017/19-sEPoP
a Comissão de licitações da secretaria municipal de Projetos e 
obras Públicas da Prefeitura municipal de Poços de Caldas, torna 
público que às 16:30 horas do dia10 de setembro de 2019, na 
secretaria acima citada, situada na rua senador salgado Filho, s/nº, 
bairro Country Club, realizar-se-á a abertura dos envelopes con-
tendo os documentos de habilitação e proposta, visando à contrata-
ção de empresa para Execução de serviços de estampagem do piso 
em concreto na obra de reforma e requalificação da Praça Dom 
Pedro II (Praça dos macacos) Centro . a documentação completa 
do edital poderá ser examinada e adquirida no citado endereço, no 
horário de 12:00 às 18:00 horas . o interessado deverá comparecer 
munido de Cd rom ou Pen drive, para adquirir a cópia do refe-
rido Edital . Informações poderão ser obtidas na referida secretaria 
ou através do telefone 035 3697-2094 .

6 cm -20 1262578 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS - mG
Pregão Eletrônico Para registro de Preços Nº 173-smaGP/19- a 
prefeitura municipal de Poços de Caldas, nos termos da lei Fede-
ral nº 10 .520/02, lei Federal nº8 .666/93 e decreto municipal nº 
8 .447/06, torna público que fará realizar no dia 05 de setembro 
de 2019, abErTura das ProPosTas ás 12h30min, INÍCIo 
da sEssÃo dE laNCEs às 13h dePrEGÃo ElETrÔNICo 
Para rEGIsTro dE PrEços nº 173-smaGP/19referente for-
necimento de tubos de concreto, meio-fio, pré-moldado, blocos e 
calhas para uso em diversas obras de reforma e ampliação no sis-
tema de galerias de águas pluviais do município e para o aterro 
sanitário - secretaria m . de projetos e obras públicas e secretaria m . 
de serviços públicos da Prefeitura municipal de Poços de Caldas . 
o referido Edital encontra-se à disposição dos interessados nos 
sites www .pocosdecaldas .mg .gov .br e www .licitacoes-e .com .br e 
no departamento de suprimentos, situado na rua Pernambuco nº 
265, térreo, Centro, CEP 37 .701-021, no horário compreendido das 
12h às 18h . Informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290 . Poços 
de Caldas, 20 de agosto de 2019

4 cm -20 1262992 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS - mG
PrEGÃo ElETrÔNICo Para rEGIsTro 

dE PrEços Nº 136-smaGP/19-
Comunicado: a prefeitura municipal de Poços de Caldas, com 
referência ao edital de Pregão para registro de Preços n° 136–
sma/19, cujo objeto é o ForNECImENTo dE PEças orI-
GINAIS ATRAVÉS DO CATÁLOGO CIBER PARA USINA 
dE asFalTo À QuENTE – sECrETarIa muNICIPal dE 
ProJETos E obras PÚblICas, comunica que não acudiram 
interessados em participar do certame . Fica ProrroGada a 
data de abertura da sessão para o dia 04 de setembro de 2019,às 
12h30m,em local já designado . informações pelo telefone: 0xx(35) 
3697-2290 . Poços de Caldas, 20 de agosto de 2019 .

3 cm -20 1262994 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA/mG. 
resultado de licitação . Processo licitatório nº 142/2019 Pregão 
nº 102/2019 .a Prefeitura municipal de Ponte Nova - mG torna 
público para o conhecimento de quantos possam interessar que 
está publicando o resultado da licitação referente ao Processo 
Nº 142/2019 - Pregão Nº 102/2019 cujo o objeto é aquisição de 
impressora de crachá PVC frente e verso . a referida licitação foi 
declarada deserta, conforme ata anexa ao Processo licitatório . 
Publique-se . Wagner mol Guimarães (Prefeito municipal) .

2 cm -22 1263827 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA - mG  . 
aviso de licitação . PrC Nº 155/2019 Pregão Nº 114/2019, PrC 
Nº 150/2019 Pregão Nº 109/2019 e PrC Nº 152/2019 Pregão Nº 
111/2019 - a Prefeitura municipal de Ponte Nova - mG torna 
público para o conhecimento de quantos possam interessar que 
estará realizando as licitações, Pregão na forma presencial, con-
forme a seguir:

ProCEsso Nº155/2019 – Pregão Nº114/2019 – data: 04/09/2019 
às 09h00min . Construção de estacionamento próximo à Escola 
Munic. José Maria da Fonseca e Câmara Municipal. Sandra Helena 
de Carvalho lana (Pregoeira) .

ProCEsso Nº150/2019 – Pregão Nº109/2019 – data: 04/09/2019 
às 14h30min . aquisição de Camioneta e motocicleta para atender 
ao dEmuTraN . Júlio Pires monteiro (Pregoeiro) .

ProCEsso Nº152/2019 – Pregão Nº111/2019 – data: 10/09/2019 
às 14h30min . registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de Equipamentos e materiais de vigilância eletrônica . marilena 
Parreira alves (Pregoeira) .

Informações gerais e obtenção dos Editais pelo telefone: [31] 3819-
5454, ramais 206 e 207, no horário de 12h00 às 18h00 . obtenção 
da integra dos Editais à avenida Caetano marinho, 306 - Centro, 
Ponte Nova - mG, CEP 35 .430-001 ou no endereço www .ponte-
nova .mg .gov .br .

6 cm -22 1263850 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PorTEiriNHA
aviso de licitação - Pregão Presencial srP nº . 50/2019 - objeto: 
aquisição de materiais de Construção (elétrico, hidráulico e 
outros), bombas submersas, ferramentas e materiais para manuten-
ção de praças e jardins . dia da licitação: 04/09/2019 às 07:00hs . 
local: Pça . Presidente Vargas, 01 – Centro, Porteirinha/mG . Edital 
disponível www .porteirinha .mg .gov .br . Informações pelo fone (38) 
3831-1297 ou e-mail: licitacao@porteirinha .mg .gov .br .

Porteirinha/mG, 22/08/2019 . advá mendes silva – Pregoeiro . 
2 cm -22 1263735 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE – mG.
 Chamada Pública nº 28/2019 –Contratação de empresa de even-
tos esportivos(arbitragem) ou árbitros autônomos,para prestação 
de serviços de arbitragem para eventos esportivos ,tais como tor-
neios municipais de basquete ,handebol,voleibol,futsal,futebol de 
base, e futebol adulto,todos nas categorias masculinas e femininas 
para o período 2019 a 2020 . os interessados deverão protocolar 
sua intenção de interesse a partir do dia 26 de agosto de 2019, 
das 8h às 18 h, no setor de licitações da Prefeitura de Pouso ale-
gre – mG, na rua Carijós n° 45, Centro, o mesmo se manterá em 
aberto por período indeterminado, isso ,obviamente, enquanto a 
administração mantiver interesse no credenciamento do serviço  . o 
Edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis 
e em horário comercial, mediante apresentação de PEN drIVE, 
para cópia do arquivo na superintendência de Gestão de recur-
sos materiais e pelo site da Prefeitura municipal de Pouso ale-
gre . Informações: tel . (35) 3449-4023 ou email:licitapamg@gmail .
comderek William moreira rosaPresidente da Comissão Perma-
nente de licitações 

4 cm -22 1263882 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrATáPoLiS/mG 
- Processo administrativo nº 158/2019 – Tomada de preço 
06/2019, torna público para conhecimento dos interessados que 
estará abrindo às 13h30min do dia 10 de setembro de 2019, para 
recebimento das propostas e documentações, cujo critério de julga-
mento será o de “mENor PrEço Global” tendo como objeto 
de Contratação de empresa especializada para instalação de aCm 
e revestimento no Centro de Eventos benigno silva Filho . o Edi-
tal está à disposição dos interessados no portal da transparência no 
site www .pratapolis .mg .gov .br podendo ser solicitado pelo email 
licitacaopratapolis@hotmail .com . rafael Corrêa ramos, membro 
da equipe de apoio .

3 cm -22 1263863 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESSAQuiNHA  . 
aviso de licitação: Proc . 051/2019 . Tomada de Preços . 005/2019 . 
obj: Contratação de empresa especializada para reforma do prédio 
da antiga Escola “Francisco mangualde” - brito - Zona rural do 
município de ressaquinha/mG . abertura dia 09/09/2019 às 09h00, 
cadastro até o dia 04/09/2019 às 17h00, observando a lei 8 .666/93 . 
Info . das 12 às 17h pelo email: licitacao@ressaquinha .mg .gov . br, 
e pelo telefone (32) 3341-1259 .
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA . Aviso de 
licitação: Proc . 052/2019 . Tomada de Preços . 006/2019 . obj: 
Contratação de empresa especializada para conclusão da constru-
ção da ubs do Canjamba- Zona rural do município de ressa-
quinha/mG . abertura dia 09/09/2019 às 14h00, cadastro até o dia 
04/09/2019 às 17h00, observando a lei 8 .666/93 . Info . das 12 às 
17h pelo email: licitacao@ressaquinha .mg .gov . br, e pelo telefone 
(32) 3341-1259 .

4 cm -21 1263463 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riBEirÃo DAS NEVES/mG 

–Pregão 057/2019 - torna público que se encontra disponível no 
site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital retificado do Pre-
gão 057/2019, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
segurar a frota de veículos oficiais das Secretarias Municipal de 
administração, secretaria municipal de desenvolvimento social e 
Cidadania e secretaria municipal da Fazenda, secretaria munici-
pal de obras, secretaria municipal de Planejamento e urbanismo . 
a nova data para entrega dos envelopes e realização de sessão será 
dia 11/09/2019 as 09:00 hrs . alex de almeida Ferreira silva /Pre-
sidente da CPl .

3 cm -22 1263705 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750028.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PirACiCABA/mG

EXTraTo dE dIVulGaçÃo dE EdITal
CoNCurso PÚblICo - EdITal 001/2019

CONCURSO DE PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICAS E TÍTU-
los, para os Cargos previstos em Edital . o PrEFEITo muNICI-
Pal, no uso de suas atribuições legais, torna público a divulgação 
do Edital 001/2019 referente ao Concurso Público da Prefeitura 
municipal de rio Piracicaba em minas Gerais, destinado ao provi-
mento de cargos do quadro efetivo, que estará disponível no ende-
reço eletrônico https://iadhed .listaeditais .com .br/ para consulta e 
download pelos interessados . o período de inscrição será do dia 
24 de outubro de 2019 ao dia 25 de novembro de 2019, através do 
endereço eletrônico https://iadhed .listaeditais .com .br/ . o presente 
extrato bem como o Edital Completo serão publicados no mural da 
Prefeitura municipal de rio Piracicaba, Estado de minas Gerais . 
Informações adicionais poderão ser obtidas através do IADHED e 
do site da Prefeitura municipal de rio Piracicaba . minas Gerais, 
23 de agosto de 2019 .

4 cm -22 1263777 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
aVIso PrEGÃo PrEsENCIal Nº 040/2019 – a secretaria 
municipal de administração torna público que fará realizar no 
dia 10/09/2019 às 09:00 horas, Pregão Presencial nº 040/19, cujo 
objeto é a Contratação de instituição bancária pelo prazo de 60 (ses-
senta) meses, para operar os serviços de processamento e gerencia-
mento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servido-
res ativos, inativos e pensionistas da administração direta do Poder 
Executivo municipal e administração Indireta, incluindo regime 
Próprio de Previdência, em atendimento a secretaria municipal de 
Recursos Humanos, conforme constante neste Edital e seus Ane-
xos . o edital na íntegra se encontra disponibilizado no site www .
sabara.mg.gov.br. Sabará, 22 de agosto de 2019. Hélio César 
rodrigues resende– secretário municipal de administração .

3 cm -22 1263928 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA BárBArA/mG.
 REABERTURA. CONCORRÊNCIA Nº 001/19 - PRC Nº 177/19. 
menor Preço Global . objeto: Execução da obra de Pavimentação 
asfáltica e drenagem Pluvial no bairro Ipanema, conforme Edital . 
data da sessão: 25/09/19 às 08 horas, na Pç Cleves de Faria, 104, 
Centro . Edital à disposição no site: www .santabarbara .mg .gov .br e 
na divisão de Compras . 22/08/2019 . a) márcia Izabel de s . Costa 
- secretária mun . adm . Pública .

2 cm -22 1263813 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
PrEGÃo ElETrÔNICo rEGIsTro dE PrEço Nº 036/2019
objeto: aquisição de veículos ambulância e vans adaptadas para a 
secretaria de saúde, em atendimento a Emenda Parlamentar  . data 
da abertura da proposta e início da sessão: 06/09/2019, às 09h00 . 
local: www .comprasnet .gov .br . uasG: 985155; edital e informa-
ções no site www .santaluzia .mg .gov .br

2 cm -22 1263626 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTA mAriA Do SuAÇuÍ –

 Ratificação de Inexigibilidade e Extrato de contrato PL nº 051/2019 
– Inexigibilidade n .º 001/2019 . Nos termos do artigo 25 caput 
e inciso II da lei Federal n .º 8 .666/93 e suas alterações e artigo 
16 e 17 da lei Complementar Federal n .º 101/2000, raTIFICo o 
P .a Inexigibilidade para contratação da empresa ladir advogados 
CNPJ 09 .084 .879/0001-71 no valor estimado em r$196 .000,00 
(cento e noventa e seis mil reais) a serem pagos proporcionalmente 
a cada compensação realizada, a qual corresponde a cifra de 0,20 
centavos para cada real compensado, para prestação de serviços de 
jurídicos especializados na área do direito Tributário . Vigência: 12 
meses . (a) aristoteles Temponi Catarina, Prefeito municipal .

3 cm -22 1263810 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo
rEsulTado Tomada dE PrEços nº 004/2019 – Contratação 
de empresa para execução de obras de pavimentação e drenagem 
pluvial das Ruas Dinamarca, Holanda, trecho da Finlândia e Ave-
nida dr atherton no bairro Industrial . Venceu o certame a empresa 
EMMPEC-EMPRESA MINEIRA DE PROJETOS, ENGENHA-
rIa E CoNsTruçõEs lTda EPP . laís a . C . de melo souza, 
Presidente da CPl . santana do Paraíso, 22/08/2019 .

2 cm -22 1263906 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA DE PirAPAmA
 Torna Público Extrato de: 1-Contrato 37/2019 oriundo de ata refe-
rente ao Processo 021/2018 Pregão por srP 017/2018, objeto con-
tratação futura e eventual de serviços de locação de bens para rea-
lização de festas e eventos culturais no município de santana de 
Pirapama/mG, que celebram entre si o município de santana de 
Pirapama e a empresa roberto dos santos Ferreira - mE, CNPJ: 
02 .827 .909/0001-43, vigência 12 meses, contados a partir de sua 
assinatura dia 28/05/2019, valor total do Contrato r$418 .960,00 . 
2- Contrato 38/2019 oriundo da dispensa 10/2019, objeto gra-
vação e dicção de assuntos oficiais Administração Pública Geral 
do município, que celebram entre si o município de santana de 
Pirapama e rosilene rocha araújo, CPF: 104 .812 .356-12, vigên-
cia 06 meses, contados a partir de sua assinatura dia 01/07/2019, 
valor total do Contrato r$8 .820,00 . 3- Contrato 39/2019 oriundo 
da dispensa 14/2019, objeto locação de imóvel para instalação 
do destacamento Policial do município, que celebram entre si o 
município de santana de Pirapama e Edna marta barbosa bas-
tos, CPF: 428 .057 .166-04, vigência 07 meses, contados a partir de 
sua assinatura dia 10/05/2019, valor total do Contrato r$5 .950,00 . 
4- arP nº07/2019 oriundo do Processo 17/2019 -PP por srP 
06/2019, objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo horti-
frúti e perecíveis, para confecção de merenda escolar para os alu-
nos da rede pública de ensino e demais necessidades do município 
de santana de Pirapama/mG, que celebram entre si o município 
de santana de Pirapama e 2m distribuidora ltda .-mE, CNPJ: 
28 .232 .626/0001-42, vigência 12 meses, contados a partir de sua 
assinatura dia 06/06/2019, valor total do Contrato r$89 .850,00 . 
5- arP nº08/2019 oriundo do Processo 18/2019 - PP por srP 
07/2019, objeto aquisição futura e eventual de insumos e equipa-
mentos de uso odontológicos, que celebram entre si o município 
de santana de Pirapama e dominus Comércio Eireli-mE, CNPJ: 
27 .417 .234/0001-95, vigência 12 meses, contados a partir de sua 
assinatura dia 01/07/2019, valor total do Contrato r$214 .700,00 . 
6- Contrato nº40/2019 oriundo do Processo 15/2019 . Convite 
nº 02/2019, objeto contratação de serviços de assessoria jurí-
dica tributária, que celebram entre si o município de santana 
de Pirapama e Vries sociedade Individual de advocacia, CNPJ: 
29 .479 .174/0001-60, vigência 12 meses, contados a partir de sua 
assinatura dia 01/07/2019, valor total do Contrato r$69 .600,00 . 7- 
Contrato nº41/2019 oriundo do Processo 30/2019 - Inex . nº 06/2019, 
objeto contratação de show musical para apresentação no 70º Jubi-
leu do município, que celebram entre si o município de santana de 
Pirapama e Helvécio Pereira de Lima, CNPJ: 32.002.033/0001-67, 
vigência 30 dias, contados a partir de sua assinatura dia 24/07/2019, 
valor total do Contrato r$4 .000,00 . 8- Contrato nº42/2019 oriundo 
do Processo 31/2019 - Inex . nº 07/2019, objeto contratação de 
show musical para apresentação no 70º Jubileu do município, que 
celebram entre si o município de santana de Pirapama e Victor 
Fonseca, CNPJ: 30 .083 .416/0001-81, vigência 30 dias, contados 
a partir de sua assinatura dia 24/07/2019, valor total do Contrato 
r$4 .000,00 . 9- Contrato nº43/2019 oriundo do Processo 32/2019 
– Inex . nº 08/2019, objeto contratação de show musical para apre-
sentação no 70º Jubileu do município, que celebram entre si o 

município de santana de Pirapama e Gilvan soares borges, CNPJ: 
16 .652 .321/0001-00, vigência 30 dias, contados a partir de sua 
assinatura dia 24/07/2019, valor total do Contrato r$3 .000,00 . 
10- Contrato nº44/2019 oriundo do Processo 21/2019 - Convite 
nº 03/2019, objeto aquisição de equipamentos destinados a ins-
talação de fonte luminosa, que celebram entre si o município de 
santana de Pirapama e Embrafonte depósito material de Constru-
ção ltda ., CNPJ: 65 .304 .768/0001-02, vigência 30 dias, contados 
a partir de sua assinatura dia 10/07/2019, valor total do Contrato 
r$53 .000,00 . 11- Contrato 45/2019 oriundo de ata referente ao 
Processo 042/2018 Pregão por srP 020/2018, objeto aquisição 
de combustível, que celebram entre si o município de santana de 
Pirapama e a Posto JJG, CNPJ: 17 .815 .234/0001-90, vigência 12 
meses, contados a partir de sua assinatura dia 31/07/2019, valor 
total do Contrato r$1 .433 .410,56 . 12- Contrato 46/2019 oriundo 
do Processo 023/2019 Pregão Presencial 010/2018, objeto contra-
tação de empresa para prestação de serviços de sessões de fisiotera-
pia no município, que celebram entre si o município de santana de 
Pirapama e simone Ferreira liboreiro 01243992662-mE, CNPJ: 
18 .361 .384/0001-33, vigência 12 meses, contados a partir de sua 
assinatura dia 01/08/2019, valor total do Contrato r$86 .400,00 . 
13- Contrato 46/2019 oriundo do Processo 023/2019 Pregão Pre-
sencial 010/2018, objeto contratação de empresa para prestação 
de serviços de sessões de fisioterapia no Município, que celebram 
entre si o município de santana de Pirapama e simone Ferreira 
liboreiro 01243992662-mE, CNPJ: 18 .361 .384/0001-33, vigên-
cia 12 meses, contados a partir de sua assinatura dia 01/08/2019, 
valor total do Contrato r$86 .400,00 . 14- Contrato 47/2019 oriundo 
da dispensa 020/2019, objeto contratação de serviços de arbitra-
gem e mesário para atuarem durante a realização do campeonato 
amador de futebol de campo municipal, que celebram entre si o 
município de santana de Pirapama e Gleiciane aparecida da silva 
soares, CNPJ: 26211081/0001-62, vigência 05 meses, contados a 
partir de sua assinatura dia 01/08/2019, valor total do Contrato r$ 
10 .260,00 . 15 - Contrato 48/2019 oriundo do Processo nº29/2019, 
Pregão Presencial 016/2019, objeto contratação de pessoa jurídica 
para prestar serviços de transporte escolar no município, que cele-
bram entre si o município de santana de Pirapama e Eloizio de 
oliveira moreira, CNPJ: 34 .049 .625/0001-60, vigência 12 meses, 
contados a partir de sua assinatura dia 01/08/2019, valor total 
do Contrato r$99 .600,00 . 16- arP nº 09/2019 oriundo do Pro-
cesso nº024/2019, PP por srP 011/2019, objeto aquisição futura 
e parcelada de bebedouro, fogão industrial, refrigerador, balança 
digital, bomba submersa e válvula de retenção para atender as 
necessidades do município, que celebram entre si o município 
de santana de Pirapama e G . s . Empreendimentos e representa-
ções ltda .-mE, CNPJ: 27 .829 .102/0001-70, vigência 12 meses, 
contados a partir de sua assinatura dia 02/08/2019, valor total do 
Contrato r$28 .972,00 . 17- arP nº10/2019 oriundo do Processo 
nº026/2019, PP por srP 013/2019, objeto aquisição futura e even-
tual de carnes para merenda escolar e demais necessidades do 
município, que celebram entre si o município de santana de Pira-
pama e bsm atacadista Eireli, CNPJ: 15 .081 .696/0001-03, vigên-
cia 12 meses, contados a partir de sua assinatura dia 06/08/2019, 
valor total do Contrato r$53 .840,00 . 18- arP’s nº11/2019, nº 
012/2019 e nº 013/2019 oriundas do Processo nº 027/2019, PP por 
srP 014/2019, objeto aquisição futura e parcelada de materiais de 
limpeza, que celebram entre si o município de santana de Pira-
pama e as empresas Clipes sete ltda ., CNPJ: 20 .434 .214/0001-83; 
Comercial Fonseca Teixeira ltda ., CNPJ: 16 .481 .174/0001-53 
e Wtrade Intermediações de Negócios ltda .-mE, CNPJ: 
21 .856 .981/0001-43, vigência 12 meses, contados a partir de suas 
assinaturas dia ambas em 07/08/2019, valores totais dos respecti-
vos Contratos r$10 .679,50; r$ 51 .937,34 e r$ 138 .943,11 . 19- 
arP nº14/2019 oriunda do Processo nº028/2019, PP por srP 
015/2019, objeto aquisição de gêneros alimentícios para merenda 
escolar e demais necessidades do município, que celebram entre si 
o município de santana de Pirapama e Comercial Fonseca Teixeira 
ltda ., CNPJ: 16 .481 .174/0001-53, vigência 12 meses, contados 
a partir de sua assinatura dia 07/08/2019, valor total do Contrato 
r$213 .276,65 . dalton soares silva, Prefeito municipal, santana 
de Pirapama 21 de agosto de 2019 . 

25 cm -22 1263738 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
riTA DE iBiTiPoCA – mG

Pregão Presencial para registro de Preços Nº 019/2019
o muNICÍPIo dE saNTa rITa dE IbITIPoCa/mG torna 
público para conhecimento dos interessados que na data de 
04/09/2019 às 14hs00min, fará realizar licitação na modalidade 
de Pregão Presencial para registro de Preços nº 019/2019, que 
tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços 
de hora-máquina tipo trator agrícola 4 x 4, potência mínima 75 cv, 
equipado com arado 3 discos . o edital está disponível na íntegra 
no site www .santaritadeibitipoca .mg .gov .br ou pelo e-mail prefei-
turasantaritaibitipoca@hotmail .com . Informações adicionais pelo 
telefone (32)3342-1221 . santa rita de Ibitipoca, 22 de agosto de 
2019 . Cristiane Carla de almeida – Pregoeira .

3 cm -22 1263907 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do GrAmA/mG.

Tomada de Preços nº 001/2019 . Faz tornar público nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, Habilitação, Adjudicação e Homo-
logação da Tomada dE PrEços Nº 001/2019 . objeto: Con-
tratação de empresa para executar obras de reconstrução de ponte 
na zona rural do município e construção de muro “l” de con-
creto armado (muro FlEXÃo), de acordo com o rEC mG nº 
3160108-20180303-01 do Processo nº 59053 .001605/2018-82 do 
ministério da Integração Nacional . após abertura dos envelopes de 
documentação e proposta, transcorrido prazo recursal, foi decla-
rada vencedora a empresa: mrs CoNsTruçõEs lTda - mE, 
inscrita no CNPJ sob nº 21 .041 .508/0001-08, com valor global de 
r$ 235 .608,92, sendo lote 001 com valor de r$ 48 .440,11 e lote 
002 com valor de r$ 187 .168,81 . Gilvan de assis - Presidente da 
CPl .

4 cm -22 1263965 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT –mG
Pregão Presencial Nº 063/20919

PP063/2019 obj: Eventual e futura aquisição de 1 (um) veículo 0 
Km em atendimento ao Gabinete municipal . abertura: 12/09/19 às 
14h . Edital: www .santosdumont .mg .gov .br . Informações: 32 -3252 
-7400 . Carlos alberto de azevedo – Prefeito municipal .

5º Ta Contrato 086/16 . obj . reajuste preços; valor: r$634 .718,37- 
Fund . legal art . 65, II, alínea “d” da lei nº . 8 .666/93 .

2 cm -22 1263893 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoÃo DA PoNTE-mG,

 torna público Edital de Credenciamento nº 001/2019, Proc . admi-
nist . nº 067/2019, Inex . lic . nº 015/2019 . obj: Credenciamento 
de bandas e artistas na área cultural . abertura: dia 23/09/2019, 
às 08h00min . Edital disponível no site:www .sãojoãodaponte .
mg .govbr, email:licitaponte10@gmail .com . são João da Ponte/
mG, 21 de agosto de 2019 . rafaela rosana Pereira . Presidente da 
CPl .

2 cm -21 1263428 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi.
 Torna pública a homologação do Processo de licitação nº 055/2019, 
Concorrência Pública nº 002/2019, cujo objeto é a contratação de 
empresa para construção de Creches do Projeto Proinfância Tipo 1, 
no município de são João del rei/mG . Empresa vencedora: Cons-
trutora GmCs ltda mE, CNPJ: 20 .130 .850/0001-01, que cele-
brou o Contrato nº 130/2019 . Valor do contrato: r$ 4 .817 .849,09 . 
Nivaldo José de andrade – Prefeito municipal .

2 cm -22 1263686 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo

Processo licitatório 116/2019 - Pregão Presencial N .º 60/2019 – 
registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, material médico e materiais para lavanderia hospitalar, 
atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
são Gonçalo do rio abaixo/mG . o Pregoeiro informa que em 
19/08/2019 às 09:00 horas foi realizada abertura do certame, os 
licitantes Vitae Tecnologia em medicina ltda ., m . Pires Fernandes 
& Cia Ltda., Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitala-
res Ltda., Biohosp Produtos Hospitalares S/A, Equipar Médico e 
Hospitalar Ltda. Guedes e Pontes Medicamentos Ltda.-ME, Pro-
cir Produtos para saúde ltda ., alts-Comércio de materiais e Equi-
pamentos Hospitalares Eireli-EPP foram considerados vencedores 
conforme ata Circunstanciada da realização da sessão Pública de 
abertura do Pregão Presencial N° 60/2019 . são Gonçalo do rio 
abaixo, 20 de agosto de 2019 .

 PmsGra/mG . aquisição de abrigo para passageiros de ônibus 
urbano e rural atendendo as necessidades da secretaria municipal 
de serviços urbanos s .G .r .a . Termo de Contrato N .º 205/2019 . 
Partes: Prefeitura municipal de s .G .r .a/mG e empresa GP Comér-
cio e distribuidora de mobiliário ltda EPP . Vigência: 19/08/2019 
até 31/12/2019 . Valor: r$ 210 .000,00 .

 Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo/mG, refe-
rente ao Processo licitatório N .º 134/2019, Pregão Presencial N .º 
073/2019 – Contratação de empresa para locação de infra estru-
tura de eventos, sonorização, iluminação, serviço de segurança, 
brigadista e outros serviços para realização da “XXXIII Caval-
gada de sGra”, o Pregoeiro e Equipe de apoio informam que em 
19/08/2019, às 15:03 horas e em 21/08/2019, às 07:42 horas, res-
pectivamente, as empresas Clélia Janaina magalhães Pereira EPP 
e ação Eventos & marketing EIrElI, apresentaram impugnação 
ao edital de licitação .o Pregoeiro e Equipe de apoio decidem por 
acompanhar o parecer da Procuradoria Jurídica e dar ProVI-
mENTo ao pleito das empresas, pelas razões e fundamentos cons-
tantes na “ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA”. O Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos da lei, ratificou 
a decisão . diante disso, foi procedida rETIFICaçÃo no edital 
de licitação . Permanecem inalteradas as demais disposições . são 
Gonçalo do rio abaixo, 21 de agosto de 2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE sÃo GoNçalo do rIo 
abaIXo/mG aVIso dE INTENçÃo: adesão à ata de registro 
de Preços, resultado do Pregão Presencial N .º 076/2018 da Prefei-
tura municipal de santana do Paraíso/mG .

a Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo/mG torna 
público o interesse em aderir à ata de registro de Preços, resul-
tado do Pregão Presencial N .º 076/2018 da Prefeitura municipal de 
santana do Paraíso/mG, de contratação do serviço de “( . . .)instala-
ção de poste equipado (...)”,conforme especificações descritas no 
processo correspondente e condições registradas na arP, no valor 
total de r$ 1 .248 .668,00 (um milhão, duzentos e quarenta e oito 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais) . Fornecedor: Ecológica ser-
viços e Empreendimentos ltda .

12 cm -22 1263739 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo TiAGo/mG –
 torna público o Ext . do Contrato 050/2019 – Proc . lic . 045/2019 
– P .P .: 026/2019 . Contratante: mun . de são Tiago, CNPJ 
17 .749 .904/0001-17 – Contratada: Gente seguradora s/a, CNPJ: 
90 .180 .605/0001-02 . obj .: contratação de empresa para prest . de 
serviço de seguro de veículos, para cobertura total da frota da Pref . 
mun . de são Tiago, com atendimento 24 horas sem limite de qui-
lometragem, sem franquia para troca de vidros, pelo período de 
12 meses . Valor global do contrato/apólice: r$25 .000,00 . Vig .:: 
22/08/2019 a 22/08/2020 . são Tiago, 22/08/2019 .

2 cm -22 1263684 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo TiAGo,
 torna público o resultado do Proc . 039/19 – P .P . 022/19 – reg . de 
Preços – obj .: aquis . de medicamentos para atender a rede mun . 
de Saúde. Detentoras das atas: Biohosp Prod. Hosp. S.A, CNPJ: 
18 .269 .125/0001-87; alfalagos ltda, CNPJ: 05 .194 .502/0001-14; 
Equipar Méd. e Hosp. Ltda, CNPJ: 25.725.813/0001-70; BH 
Farma Com . ltda, CNPJ: 42 .799 .163/0001-26; drogafonte ltda, 
CNPJ: 08 .778 .201/0001-26; Comercial Cir . rioclarense ltda, 
CNPJ: 67 .729 .178/0002-20; acácia Com . de medic . ltda, CNPJ: 
03 .945 .035/0001-91; Cristália Prod . Quím . farmacêuticos ltda, 
CNPJ: 44 .734 .671/0001-51; realpharma distrib . de medicamen-
tos Ltda, CNPJ: 05.561.973/0001-13; Soma/MG Prod. Hosp. Ltda, 
CNPJ: 12 .927 .876/0001-67 e Inovamed Com . de medic . ltda, 
CNPJ: 12 .889 .035/0001-02 . Vig .: 14/08/19 a 14/08/20 . a ata está 
disponível, na íntegra, no rol da Pref . são Tiago, 21/08/19 . 

4 cm -22 1263678 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SEm PEiXE. 
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO. REFERÊNCIA: Dispensa do Chamamento 
Público nº 001/2019 – Termo de Fomento . basE lEGal: artigo 
30, inciso VI e 32, da lei Federal nº 13 .019/2014: orGaNIZa-
çÃo da soCIEdadE CIVIl: associação de Pais e amigos 
dos Excepcionais dom silvério, CNPJ/mF: 23 .947 .294/0001-69 . 
ENdErEço: Praça são sebastião de Paulo, 55 – baIrro: 
Centro– CIdadE: dom silvério/mG . obJETo ProPosTo: 
Execução de serviços de ensino a alunos portadores de deficiên-
cia conforme plano de trabalho . Valor ToTal do rEPassE: 
municipal: r$ 15 .000,00 (quinze mil reais) . PErÍodo: Exer-
cício de 2019 . TIPo dE ParCErIa: Termo de Fomento . data: 
01/07/2019 .

3 cm -22 1263586 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SErrANÓPoLiS DE miNAS

aVIso dE rE-raTIFICaçÃo dE lICITaçÃo – Processo nº 
025/2019 – Tomada de Preços nº 005/2019- Re-ratificação e repu-
blicação do edital . o Presidente da CPl informa a alteração do 
Edital em epígrafe e seus anexos e designa nova data de entrega 
dos envelopes de habilitação e propostas: 10/09/2019 às 09:00hs . 
objeto: Contratação de empresa para execução indireta de obra 
objetivando-se Pavimentação em bloquetes sextavados em con-
creto Fck=35,0 mpa, em atendimento ao Contrato de repasse nº 
866199/2018/MCIDADES/CAIXAxPMSM, conforme especifica-
ções constantes nas planilhas, plantas, Projeto básico e memorial 
descritivo integrante ao edital . . Edital completo no setor de licita-
ções da prefeitura e no site www .serranopolisdeminas .mg .gov .br . 
maiores informações (38)3831-7113 .

 serranópolis de minas, 21 de agosto de 2019 .
 Elpídio ribeiro Neto– Prefeito municipal .

4 cm -22 1263605 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG
aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 054/2019 . 
O Município de Teófilo Otoni/MG torna pública a realização do 
Pregão Presencial nº 054/2019, no dia 04/09/2019, às 09:00h . 
objeto: registro de preços para futura e eventual prestação de ser-
viços de fornecimento de alimentação self-service com balança 
para atender a demanda das Secretarias do Município de Teófilo 
otoni/mG . Íntegra do edital e demais informações atinentes ao cer-
tame encontram-se à disposição dos interessados na sala da divisão 
de licitação, situada na av . dr . luiz boali Porto salman, nº 230, 
Centro, nos dias úteis, no horário de 8h às 16h, ou através do site: 
transparencia.teofilootoni.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@
teofilootoni.mg.gov.br. Teófilo Otoni/MG, 22/08/2019. Katiane 
Emanuele lemos Neto - secretária municipal de administração .

3 cm -22 1263933 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.
 Extrato da ata de registro de Preço do Pregão Nº 00069/2019 . 
Termo: Nº 00092/2019 –objeto: aquisição de Gêneros alimen-
tícios Para a marenda Escolar . Período de Consumo: 12 meses . 
Partes: Prefeitura municipal de Três Corações X Carlos Gabriel 
dos reis . Valor: até r$1 .014 .179,50 (um milhão, Quatorze mil, 
Cento E setenta E Nove reias E Cinquenta Centavos) . o Prazo 
deste Contrato será de 12 (doze) meses . Publicado No Quadro 
de avisos da Prefeitura Em 12/07/2019 . Três Corações, 12 de 
Julho de 2019 . lisa Paula de andrade Vilela . secretaria muni-
cipal da Educação . Vinicius Pinto dutra  . secretaria muncipal de 
desenvolvimento social

3 cm -22 1263772 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.
 Pregão Presencial srp: N .º 00028/2019 . Processo: N .º 0045/2019 . 
objeto: aquisição de Peças Para Frota municipal . o município de 
Três Corações/Prefeitura municipal de Três Corações, Com sede 
Na av . brasil, N .º 225, bairro Jardim américa, Cep 37 .410-900, 
Torna Pública a licitação Na modalidade Pregão Presencial srp . 
data de abertura dos Envelopes: dia 06 de setembro de 2019 
Às 09h30min . Endereço: av . brasil, N .º 225 – Jardim américa/ 
departamento de licitação . sob a responsabilidade da secreta-
ria municipal de obras E serviços Públicos, Conforme lei Fede-
ral N .º 8 .666 de 21 .06 .1993 E alterações, lei N .° 10 .520/02 E 
Pelas demais Condições Fixadas Neste Edital . o Edital Completo, 
seus anexos, Impugnações, recursos, decisões E demais atos 
deverão ser acompanhados Pelos Interessados Para Ciência atra-
vés do site Www .Trescoracoes .mg .Gov .br ou No departamento 
De Licitação Das 09:00 Às 11:00 E Das 13:00 Às 17:00 Horas. 
Três Corações, 22 de agosto de 2019 . alzira araújo de oliveira . 
Pregoeira

4 cm -22 1263749 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS PoNTAS-mG
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 009/2019 – 
ProCEsso Nº 1713/2019 – a Prefeitura municipal de Três Pon-
tas - mG, através da Comissão Permanente de licitação, torna 
pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Con-
corrência, do tipo mENor PrEço, para Contratação de empresa 
para Prestação de serviços de Construção de remanescente do 
Centro municipal de Educação Infantil Complexo randal diniz, 
no município de Três Pontas, englobando fornecimento de mate-
rial e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo e memorial 
descritivo, obedecendo às tipologias convencionais dos projetos 
padrão FNdE, Tipo 1 . o Edital completo e seus anexos poderão 
ser retirados gratuitamente no sítio www .trespontas .mg .gov .br, ou 
ainda obtidos junto à Comissão Permanente de licitação, mediante 
requerimento onde conste os dados do solicitante, no horário 
compreendido das 8 (oito) às 17 (dezessete) horas, de segunda à 
sexta-feira, e recolhimento do valor relativo à cópia reprográfica, 
correspondentes ao valor de r$ 0,30 (trinta centavos) por lauda, 
mediante pagamento de boleto bancário emitido pela divisão de 
Tributação . a abertura dos envelopes será realizada pela Comis-
são Permanente de licitação do município, no dia 30 de setem-
bro de 2019, às 09 horas, na sala de licitações. TRÊS PONTAS 
(mG), 22 dE aGosTo dE 2019 . ComIssÃo PErmaNENTE 
dE lICITaçÃo .

5 cm -22 1263846 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 
PrEGÃo ElETrÔNICo N° 171/2019 . EXClusIVo Para 
m .E ./E .P .P ./EQuIP . objeto: Fornecimento de diversos gêneros ali-
mentícios (hortifrutis), visando atender à secretaria de desenvol-
vimento social – sEds, visando atender à secretaria de desen-
volvimento social - sEds . recebimento das propostas por meio 
eletrônico: a partir das 12 horas do dia 27/08/2019 às 12h59min 
do dia 09/09/2019 . abertura das propostas por meio eletrônico: Às 
13h00min do dia 09/09/2019 . Início da sessão de disputa de Pre-
ços: Às 15h00min do dia 09/09/2019 . Valor estimado da licitação: 
r$ 107 .975,64 . Fonte de recursos: Vinculados . Informações: o 
edital do Pregão Eletrônico n° 171/2019 estará disponível a partir 
das 12 horas do dia 27/08/2019 através dos seguintes acessos: Por-
tal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo 
link: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; Junto 
à plataforma eletrônica de licitações do banco do brasil: www .
licitacoes-e .com .br . demais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigi-
tal .com .br . uberaba/mG, 22 de agosto de 2019 . roNdINEllE 
GOMES SOUSA. CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

4 cm -22 1263798 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.
 PrEGÃo ElETrÔNICo N° 170/2019 . EXClusIVo Para 
m .E ./E .P .P ./EQuIP . objeto: Fornecimento de gêneros alimentí-
cios (carnes bovinas, carne de frango e salsicha), visando atender 
à secretaria de desenvolvimento social - sEds . recebimento 
das propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 
27/08/2019 às 12h59min do dia 09/09/2019 . abertura das propos-
tas por meio eletrônico: Às 13h00min do dia 09/09/2019 . Início 
da sessão de disputa de Preços: Às 15h00min do dia 09/09/2019 . 
Valor estimado da licitação: r$ 54 .938,40 . Fonte de recursos: Vin-
culados . Informações: o edital do Pregão Eletrônico n° 170/2019 
estará disponível a partir das 12 horas do dia 27/08/2019 através 
dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Muni-
cipal de uberaba/mG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/
portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de licitações 
do banco do brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: lici-
tacao .pmu@uberabadigital .com .br . uberaba/mG, 22 de agosto de 
2019. RONDINELLE GOMES SOUSA. CHEFE DA SEÇÃO DE 
lICITaçõEs .

4 cm -22 1263796 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA- 
aditivo de valor ao Contrato Nº 232/2018 ao processo n° 2163/2018 
– CoNTraTaNTE: Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CoN-
TRATADO: Hassen Raad Distribuidora de Medicamentos e Produ-
tos ltda mE, CNPJ: 21 .296 .343/0001-15, objeto: aquisição de for-
mulas nutricionais e dietéticas para atender a secretaria de saúde, 
no valor de r$ 16 .131,75 (dezesseis mil cento e trinta e um reais 
e setenta e cinco centavos, Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e 
suas alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato 
do processo n° 2296/2019 – contrato de prestação de serviços 
n° 105/2019 - CoNTraTaNTE: Prefeitura municipal de Viço-
sa-mG, CNPJ (mF): 01 .824 .254/0001-97: Centro de recuperação 
Álcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim 41.878.554/0001-73. 
objeto: contratação de empresa para cumprimento de decisão judi-
cial para tratamento e recuperação de dependência química para o 
paciente Gabriel Hadof Felicissimo, iniciando no dia 30 de julho 
de 2019 com término no dia 29 de junho de 2020, no valor total 
de r$15 .600,00 (Quinze mil e seiscentos reais) Fundamentação 
legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal – Ângelo 
Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa- extrato de Contrato 
Nº84/2019 ao processo n° 1615/2019 – CoNTraTaNTE: Pre-
feitura municipal de Viçosa-mG, CoNTraTado: Trasmiranda 
Transporte de Passageiros ltda mE, CNPJ: 07 .578 .026/0001-60, 
objeto: adesão de ata do CIsmIV para futura e eventual contra-
tação de serviços de locação para atender a secretaria de saúde, 
no valor de r$ 416 .000,00 (Quatrocentos e dezesseis mil reais), 
Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito 
municipal – Ângelo Chequer

7 cm -22 1263620 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190822190750029.



 10 – sexTa-feira, 23 de agosTo de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas gerais - Caderno 2
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm BoNiTA – 

Pl056/2019 – Pr-rP Nº041/2019– Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção elétrica preventiva, corre-
tiva e emergencial nos prédios (zona rural e urbana) praças, jar-
dins e canteiros centrais pertencentes ao município . Tipo de lici-
tação: menor preço item . data/hora do recebimento dos envelopes 
10/09//2019 . 09:00 h . maiores informações: av . são Paulo, nº 83, 
Centro, Vargem bonita, mG, pelo telefone: (037) 3435–1131, pelo 
e-mail: licitacao@vargembonita .mg .gov .br – maria aparecida de 
lima-Presidente CPl .

2 cm -22 1263790 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
 - Ratifico PAC 96/19, Dispensa. 72/19 p/ contr.Comercial Moraes 
e matos, p fornec .móveis p Viva brumadinho . Vlr global r$ 
7 .741,00 . avimar m . barcelos-Prefeito .

1 cm -22 1263748 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
- aVIso dE INabIlITaçÃo TP 06/2019 . Considerando o prazo 
dado à empresa Formatto Construções Civil Eireli - mE, tendo 
em vista a abertura dos envelopes da Tomada de Preços 06/2019 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em servi-
ços na área de engenharia para o execução da obra de ampliação 
e reforma no Velório municipal – Centro, em razão do benefício 
dado às micro e pequenas empresas considerando que a mesma 
não apresentou certidão de débitos federais com data válida após 
decorrido o prazo legal . declaro Inabilitada a empresa Formatto 
Construções Civil Eireli – mE e adjudico a presente tomada de 
preços a empresa squadro Engenharia Eireli-mE . 
Thamira mai braz- Presidente da CPl

3 cm -22 1264002 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riACHo DoS mACHADoS

 aviso de licitação – Pregão Presencial nº 013/2019 - Exclusivo 
para mPE . Tipo: menor Preço por item . objeto: registro de preços 
para aquisição de equipamentos odontológicos em atendimento ao 
termo de Compromisso nº 3154501712271323331 . dia da licita-
ção: 04/09/2019 às 09:30hs . local: Praça santo antônio, 01–Cen-
tro, riacho dos machados/mG . Edital disponível no site www .ria-
chodos machados .mg .gov .br e no setor de licitação da prefeitura . 
maiores informações (38) 3823-1112 .

 riacho dos machados/mG, 21 de agosto de 2019 .
Elton marques de almeida – Prefeito municipal .

3 cm -22 1263613 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
 aviso de licitação – PrEGÃo nº 0061/2019– Processo 180/2019 
Contratação de empresa para prestação de serviço de assesoria e 
consultoria na area de controle interno 06/09/2019, às 14:00 horas . 
o edital completo encontra-se disponível no site: www .esperafe-
liz .mg .gov .br .
João Carlos Cabral de almeida – Prefeito municipal .

2 cm -22 1263647 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JurAmENTo
 Pregão Presencial nº 041/2019. Através de seu Pregoeiro Oficial 
torna público que fará realizar no dia 05/09/2019 às 14h00min 
(quatorze) horas, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
041/2019, Processo licitatório nº 056/2019, objetivando a Con-
tratação de Pessoa Jurídica, para Execução de Forro de Gesso em 
Placas acartonadas, Instalação, Emassamento e Pintura do mesmo, 
na Escola Francelina dos santos lima do município de Juramento/
MG. Conforme especificações constantes no edital. Maiores infor-
mações pelo tel .: (38) 3236-1118 - email: licitacaojuramento@
gmail .com  . 
Pregoeiro Oficial: Francisco Gilvan Vieira.

3 cm -22 1263618 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
aviso de licitação –PrEGÃo nº 0062/2019– Processo 181/2019 
registro de preço para locação de máquinas e veículos pesados, 
visando atender ao Programa municipal de atendimento ao Pro-
dutor rural setor central do município de Espera Feliz 05/09/2019, 
às 14:00 horas . o edital completo encontra-se disponível no site: 
www .esperafeliz .mg .gov .br .
João Carlos Cabral de almeida – Prefeito municipal

2 cm -22 1263649 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAÚBA
aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso: 0091/2019 - INEXIGI-
bIlIdadE Por CrEdENCIamENTo: 0014/2019 . o município 
de Janaúba/mG, torna público para o conhecimento dos interes-
sados que se encontra-se em aberto Credenciamento de prestador 
para execução de serviços de especialidades de oftalmologia em 
sua sede situada na Praça dr . rockert, nº 92, Centro, Janaúba/
mG, licitação de nº 091/2019 na modalidade INEXIGIbIlI-
dadE Por CrEdENCIamENTo nº 0014/2019, aberto no dia 
09/08/2019 com encerramento no dia 32/12/2019, conforme espe-
cificações constante no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser 
adquirida junto ao setor de licitações, no referido endereço, no 
horário de 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis assim como no site 
www .janauba .mg .gov .br .

Marco Antônio de Carvalho. Pregoeiro Oficial.
3 cm -22 1263886 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JurAmENTo
 Pregão Presencial nº 040/2019. Através de seu Pregoeiro Oficial 
torna público que fará realizar no dia 05/09/2019 às 09h00min 
(nove) horas, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
040/2019, Processo licitatório nº 055/2019, objetivando a Con-
tratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços na confec-
ção de Próteses dentárias para atender a secretaria de saúde do 
Município de Juramento/MG. Conforme especificações constantes 
no edital . maiores informações pelo tel .: (38) 3236-1118 - email: 
licitacaojuramento@gmail .com .

Pregoeiro Oficial: Francisco Gilvan Vieira.
3 cm -22 1263617 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANTENA
aVIso dE ProrroGaçÃo dE lICITaçÃo – Pregão Pre-
sencial 040/2019 – registro de Preços . a Prefeitura municipal de 
mantena comunica a prorrogação do prazo de abertura Processo 
licitatório nº 068/2019, na modalidade Pregão Presencial para 
registro de Preços nº 040/2019, tipo menor Preço global, obje-
tivando a contratação de empresa para futura e eventual prestação 
de serviços técnicos especializados em planejamento, organização 
e execução de concurso público de provas objetivas e práticas e 
de provas e títulos a ser promovido para a prefeitura municipal de 
mantena . a abertura será dia 05 de setembro de 2019, às 13:30, 
no setor de licitações da Prefeitura municipal de mantena, av . 
José mol, 216 – 1º andar - Centro – mantena – mG . o Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no endereço informado, 
no horário comercial e no Site Oficial do Município: www.man-
tena .mg .gov .br . Informações: (33)3241-1325 . Emerson ribeiro da 
Silva – Pregoeiro Oficial.

4 cm -22 1263870 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE
CoNCEiÇÃo DE iPANEmA/mG

 EdITal rEsumIdo da dIsPENsa N° 016/2019 - Pro-
CEsso Nº 058/2019 . obJETo: o município de Conceição de 
Ipanema efetuará contratação de empresa para confecção de uni-
formes para a rede de Ensino do município de Conceição de Ipa-
nema/mG, 20 de agosto de 2019 . bianca Fernandes stofel rodri-
gues - Presidente da CPl .

2 cm -22 1263969 - 1

CÂmArA muNiCiPAL SÃo SEBASTiÃo
Do rio PrETo/mG

Extrato de Edital de licitação Processo administrativo 05/2019 
- Pregão Presencial 02/2019, Pregoeira e a equipe de apoio da 
Câmara municipal, são sebastião do rio Preto/mG, torna público 
que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial, nos ter-
mos da Lei nº 8.666/93 e alterações, e das condições fixadas no 
respectivo Edital . Convoca todos os interessados a participarem . 
objeto: Contratação de empresa para licenciamento de uso de sis-
temas de informática integrados, para a gestão pública, com os 
serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados 
pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acom-
panhamento durante todo o período contratual, conforme discri-
minados no termo de referência, anexo I deste Edital . o Edital na 
íntegra se encontra disponível no site e na secretaria da Câmara 
municipal, telefone: (31) 3867-5117, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 12h às 17min .

4 cm -22 1263621 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA ALEGrE/mG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, retificação, torna - se 
público para conhecimento dos interessados que promoveu altera-
ções na data de seção do edital supra, publicado no jornal “minas 
Gerais” em data de 20/08/2019 . alteração do dia 31/08/2019 às 
9:00 h para dia 04/09/2019 . Pregoeira .

2 cm -22 1263966 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE
ABADiA DoS DourADoS/mG

aVIso dE lICITaçÃo PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 029/2019 (rEGIsTro dE PrEço 17/2019)

a Prefeitura municipal de abadia dos dourados, através do Pro-
cesso nº 043/2019, (sistema de registro de Preço 017/2019) Pre-
gão 029/2019, torna público a partir de 13/08/2019 adesão a ata de 
registro de Preços nº 0153/2019, do Processo de Compra Pregão 
Eletrônico para registro de Preços nº 0108/2019, realizado pela 
sEPlaG-mG . Programa Estadual Farmácia de Todos . Compra 
Estadual de medicamentos do Componente básico da assistência 
Farmacêutica do Estado de minas Gerais . Informações: setor lici-
tações, situada a rua dr . Calil Porto, 380, centro - Fone (34) 3847-
1232 . Fernando Pereira borges - Pregoeiro municipal .

3 cm -22 1263602 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGAmAr/mG
Torna Público que fará realizar o ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 
031/2019 - PrEGÃo PrEsENCIal srP Nº 019/2019 . objeto: 
aquisição de produtos permanentes . Publicação na íntegra no site 
www .diariomunicipal .com .br

1 cm -22 1263607 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE romAriA/mG
aVIso dE lICITaçÃo - Tomada dE PrEço 002/2019

o município de romaria/mG, através da comissão permanente de 
licitação, torna público que às 14:00 horas do dia 11 de setembro 
de 2019, na sede da Prefeitura municipal de romaria/mG, estará 
realizando Tomada de Preço na contratação de empresa especia-
lizada para execução de obras de recapeamento asfáltico em vias 
urbanas localizadas na cidade de romaria, conforme Contrato de 
repasse oGu mCIdadEs 875674/2018 - operação 1059172-96 . 
maiores informações pelo tel . (034) 3848-1110, horário das 08:00 
às 17:00 horas - sandra maria santos - Presidente da CPl, 22 de 
agosto de 2019 .

3 cm -22 1263710 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuAS VErmELHAS/mG
 aVIso dE lICITaçÃo

 rEFErENTE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012/2019
 PrEGÃo PrEsENCIal Nº012/2019, tipo menor preço por item, 
cujo objeto será o registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de pneus automotivos câmaras de ar e protetores para a frota 
municipal . o credenciamento e recebimento de envelopes será no 
dia 09/09/2019 às 09:00 Informações complementares no site da 
prefeitura: www .aguasvermelhas .mg .gov .br no endereço acima 
mencionado no horário de 08h00min às 12h00min ou através do 
e-mail: licitacao.prefeirturaav@gmail.com - Águas Vermelhas/
MG, 22/08/2019 - Clécio Teixeira Alves - Pregoeiro Oficial.

3 cm -22 1263995 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TAPirA/mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 039/2019

aVIso dE ProrroGaçÃo do PraZo dE abErTura dE 
lICITaçÃo, o Pregoeiro da PrEFEITura muNICIPal dE 
TAPIRA/MG, BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA, nomeado 
através da Portaria nº 04 de 02 de janeiro de 2019, torna público 
para conhecimento dos interessados, com referência ao Edital de 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 039/2019, cujo o objeto é o: regis-
tro de preços para aquisição futura e eventual de madeiras, telhas 
e correlatos, a serem utilizados no atendimento das ações diárias 
das diversas secretarias desta administração, por um período esti-
mado de 12 (doze) meses, conf. especificações contidas no termo 
de referências - anexo I, a prorrogação do prazo de abertura do 
certame para 30 de agosto de 2019, às 09h00min . Cópia Integral 
do Edital encontra-se no site da Prefeitura: https://www .tapira .
mg .gov .br/portal/editais/1 - maiores informações - Fone 34 - 3633-
1565 - 3633-1612 - 3633-1407 - r .29 . E-mail: licitacao@tapira .
mg .gov .br . 

Tapira/mG, 22 de agosto de 2019 . 
bruno Thiago dos reis silva - Pregoeiro .

4 cm -22 1263879 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CABo VErDE/mG
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2019

a Prefeitura municipal de Cabo Verde, Estado de minas Gerais, 
através da sua secretaria municipal de suprimentos, informa a 
todos os interessados que realizará uma licitação, Processo lici-
tatório nº 158/2019, Concorrência nº 003/2019, cuja sessão para a 
abertura dos envelopes de documentação e propostas será realizada 
no dia 30/09/2019, às 10:00 hs .
o objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a 
construção de muro de fechamento do cemitério municipal .
os interessados poderão adquirir o texto integral do Edital, no 
setor de licitação, situado na av . Prefeito Carlos souza Filho, s/
nº, Centro, Cabo Verde/mG, no horário das 12:30 às 17:00h, de 
segunda a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefeitura (www .cabo-
verde .mg .gov .br), a partir do dia 23/08/2019 .
Para maiores informações, entrar em contato pelo fone (35) 3736-
1220, ramal 24 (setor de licitação) .

Cabo Verde, 21 de agosto de 2019
ClEbEr doNIZETTI CamPos

sECrETarIa muNICIPal dE suPrImENTos

PrEFEITura muNICIPal dE Cabo VErdE/mG
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2019

a Prefeitura municipal de Cabo Verde, Estado de minas Gerais, 
através da sua secretaria municipal de suprimentos, informa a 
todos os interessados que realizará uma licitação, Processo lici-
tatório nº 159/2019, Concorrência nº 004/2019, cuja sessão para a 
abertura dos envelopes de documentação e propostas será realizada 
no dia 30/09/2019, às 14:00 hs .
o objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a 
finalização de construção de imóvel residencial.
os interessados poderão adquirir o texto integral do Edital, no 
setor de licitação, situado na av . Prefeito Carlos souza Filho, s/
nº, Centro, Cabo Verde/mG, no horário das 12:30 às 17:00h, de 
segunda a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefeitura (www .cabo-
verde .mg .gov .br), a partir do dia 23/08/2019 .
Para maiores informações, entrar em contato pelo fone (35) 3736-
1220, ramal 24 (setor de licitação) .

Cabo Verde, 21 de agosto de 2019
ClEbEr doNIZETTI CamPos

sECrETarIa muNICIPal dE suPrImENTos
9 cm -22 1263600 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ComErCiNHo/mG
 aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 
055/2019 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 037/2019 - objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de materiais espor-
tivos para atender a demanda do município de Comercinho/mG . 
abertura: 04/09/2019 às 13h00min . o edital está disponível no 
site: www .comercinho .mg .gov .br e no prédio da Prefeitura na rua 
manoel rafael de oliveira, 100, Centro, CEP: 39 .628-000 . Comer-
cinho/mG - sérgio oliveira Franca - Pregoeiro .

2 cm -22 1264004 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALTEroSA/mG
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 53/2019

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 41/2019
objeto: a Presente licitação tem por objetivo a seleção de proposta 
mais vantajosa visando à contratação de empresa especializada, em 
procedimentos por imagem que serão oferecidos aos munícipes 
necessitados dos serviços (que não são oferecidos pelo sus), con-
forme quantidade estimada constante dos anexos I e VII . Informa-
ções e obtenção do edital na sede do setor de Compras e licitações 
situado à rua dom Pedro II nº 54, centro, de segunda a sexta-feira 
das 13hs às 16hs . E-mail: compras@alterosa .mg .gov .br - a sessão 
será realizada no dia 09 de setembro de 2019 às 09h00min .

3 cm -22 1263657 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAoBim - mG.
 aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 
027/2019 . o município de Itaobim - mG – torna público que rea-
lizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor 
preço por item - para Contratação de Empresa para Prestação de 
serviços de Transporte de Passageiros para Viagem de Itaobim - 
mG / Porto seguro - ba . a abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 
06/09/2019, às 09:00h . as cópias do Edital nº . 039/2019, PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº . 027/2019 - Pal Nº . 052/2019, bem como escla-
recimentos e informações poderão ser obtidos no depto . municipal 
de Licitação e Patrimônio - Rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 
39 .625-000 - Itaobim - mG, Fone: (33) 3734-1157, Edital dispo-
nível no site: www.itaobim.mg.gov.br. ROBSON JOSÉ CHAVES 
- Pregoeiro .

3 cm -22 1263817 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToLEDo/mG. 
dispensa nº 023/2019 . o município de Toledo/mG torna público 
o Extrato de Ratificação do Processo Licitatório nº 057/2019, 
modalidade dispensa nº 023/2019 . objeto: Contratação de 
empresa de assistência técnica especializada no sistema sImEC, 
destinado a secretaria municipal de Toledo/mG . data do jul-
gamento: 15/08/2019. Data da Ratificação: 22/08/2019. Con-
tratada: servi soluções Inteligentes em Gestão Pública, CNPJ: 
33 .466 .630/0001-05 . Nº Contrato: 067/2019 . Valor: r$ 3 .180,00 
(Três mil e cento e oitenta reais) . Vigência inicial: 22/08/2019 . 
mais informações, pelo telefone: (35) 3436-1219, e-mail: licitaca-
otoledomg@gmail .com . Toledo/mG, em 22/08/2019 . Edio doni-
zeti leme - Prefeito municipal .

3 cm -22 1263806 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG. 
assunto: aviso de Edital . Processo nº 124/2019 - Pregão nº 
00065/2019 . objeto: aquisição de materiais de E .P .I; para atender 
as necessidades de segurança no trabalho do município . abertura: 
dia 06/09/2019 às 09 horas . mais informações pelo site: www .
eloimendes .mg .gov .br ou pelo fone: (35) 3264-3494 . Elói men-
des, 22 de agosto de 2019 . Cíntia Elaine de oliveira - Pregoeira 
municipal .

2 cm -22 1263955 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG
 . Proc . nº 59/2019 - dispensa nº 04/2019 . objeto: Prest . de serviços 
de transporte de água com caminhão pipa . Prestador . JaCKsoN 
JEorGE dIas FoNsECa . Vig: 20/08/2019 a 10/10/2019 . Vlr: 
r$ 12 .000,00 . oseas almeida Junior - Prefeito municipal .

1 cm -22 1263811 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG. 
Dispensa e Ratificação de Licitação. Processo nº 123/2019 - Dis-
pensa nº 44/2019 . objeto: Contratação de Empresa apta ao trans-
porte de caçamba com descarte de entulho em local apropriado . 
declaro dispensável a licitação com fundamento no artigo 
24, Inciso IV, da lei 8 .666/93, a favor de luis Gonzaga Feli-
cioni 31080561668, com o valor global de: r$ 3 .500,00 . Face 
ao disposto submeto o ato à autoridade superior para Ratificação. 
regiane machado martins - secretária de administração .
Ratificação. Ratifico o ato da Sra. Regiane Machado Martins, 
secretária de administração, que declarou dispensável a licita-
ção, com fundamento no artigo 24, Inciso IV, da lei 8 .666/93, a 
favor de luis Gonzaga Felicioni 31080561668 para Contratação 
de empresa apta ao transporte de caçamba com descarte de entulho 
em local apropriado . Publique-se . Paulo roberto belato Carvalho 
- Prefeito municipal .

4 cm -22 1263805 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG.
 assunto: aviso de Edital . Processo nº 122/2019 - Pregão nº 
00064/2019 . objeto: Contratação de monitores, com comprova-
ção da habilidade técnica, para ministrar aulas em modalidades 
específicas para atender as necessidades da Secretaria de Desen-
volvimento e Promoção social, em sistema de registro de Preços . 
abertura: dia 05/09/2019 às 09 horas . mais informações pelo site: 
www .eloimendes .mg .gov .br ou pelo fone: (35) 3264-3494 . Elói 
mendes, 22 de agosto de 2019 . Cíntia Elaine de oliveira - Pre-
goeira municipal .

2 cm -22 1263958 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG. 
Proc . nº 63/2019 - Pregão Presencial nº 32/2019 .objeto: registro 
de Preços para futura e eventual contratação de serviços de manu-
tenção corretiva e preventiva de motocicletas, veículos leves e 
pesados com fornecimento de peças para atendimento a demanda 
das diversas secretarias .sessão: dia 05/09/2019 às 09:00 horas . 
menor Valor lote . Informações, site:www .campoazul .mg .gov .br . 
alexandrar . almeida - Pregoeira .

2 cm -22 1263808 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do JACuri
 Extrato rescisão unilateral Contrato de nº . 08/2019 .Pal 
nº .04/2019 .Pregão Presencial nº .010/2019 .Pal nº .010/2019 Pre-
gão Presencial nº .04/2019 Extrato Termo rescisão unilateral con-
trato nº 008/2019 objeto aquisição de materiais de construção em 
atendimento as secretarias municipais de são José do Jacuri con-
forme anexo I deste Edital, para exercício de 2019 Contratada: 
Geraldo Gomes mourão – mE CNPJ N .º 18 .451 .776/0001-93 Fun-
damento: art .79, I c/c art .78, I, V e XII ambos lei 8666/93 data 
21/08/2019 – meirilane moreira Flores Pregoeira .
 Extrato rescisão unilateral Contrato de nº . 030/2019 .Pal 
nº .017/2019 .Pregão Presencial nº .010/2019 .Pal nº .017/2019 Pre-
gão Presencial nº .010/2019 Extrato Termo rescisão unilateral con-
trato nº 030/2019 objeto Contratação de empresas para o forneci-
mento de refeições nos municípios de são José do Jacuri / mG e 
Guanhães / mG, em atendimento às demandas das secretarias da 
Prefeitura municipal de são José do Jacuri/mG, nos quantitativos e 
especificações contidas no Edital Contratada: Guaxes Comercio E 
serviços ltda me Cnpj 21 .055 .318/0001-40 Fundamento: art .79, 
I c/c art .78, I, V e XII ambos lei 8666/93 . Penalidade descrita 
item 10 .1, subitem III clausula 10ª do contrato,deferido o prazo 
do artigo 109, letra “e”, lei 8 .666/93 data 21/08/2019 – meirilane 
moreira Flores Pregoeira
 Extrato rescisão unilateral Contrato de nº . 044/2019 .Pal 
nº .028/2019,Pregão Presencial nº .013/2019 .Pal nº .028/2019 Pre-
gão Presencial nº .013/2019 Extrato Termo rescisão unilateral con-
trato nº 044/2019 objeto Contratação de empresa para serviços de 
hospedagem em hotel, com apartamentos simples, solteiro, duplo, 
triplo, com direito à café da manhã, em atendimento à demanda da 
secretaria municipal de administração de são José do Jacuri/mG, 
nos quantitativos e especificações contidas no Edital Contratada: 
Guaxes Comércio e serviços ltda mE CNPJ 21 .055 .318/0001-40 
Fundamento: art .79, I c/c art .78, I, V e XII ambos lei 8666/93 . 
Penalidade descritas item 10 .1, subitem III clausula 10ª do con-
trato, deferido o prazo do artigo 109, letra “e”, lei 8 .666/93 data 
21/08/2019 – meirilane moreira Flores Pregoeira .

8 cm -22 1263685 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAJiNHA/mG
 Despacho De Ratificação De Inexigibilidade De Licitação – Pro-
cesso licitatório Nº 090/2019 Inexigibilidade N° 007/2019 – 1 . 
Ratifico, nos termos da lei. 2. Nos termos do Art. 25, III, 26, II e III, 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, fica autorizada a contratação da 
empresa Gba Produções artisticas – Eireli - EPP, inscrita no CNPJ 
nº 28 .595 .753/0001-06, para a apresentação do artista Cantor Gil 
monteiro e banda (show de Evangelização) no dia 19 de outubro 
do corrente, para o evento “Festa da Padroeira” . Considerando os 
documentos acostados aos autos, a justificativa da inexigibilidade 
pela Comissão Permanente de licitação e parecer da assessoria 
Jurídica do município . a presente contratação se dará por Inexigi-
bilidade de licitação, tendo em vista, que a empresa a ser contra-
tada é representante exclusivo do artista a em destaque, e que tal 
artista, têm reconhecimento da opinião pública nacional, fatos que 
torna inviável a competição licitatória . o valor total da presente 
contratação será de r$ 18 .500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) . 
lajinha – mG, 20 de agosto de 2019, João rosendo ambrosio de 
medeiros - Prefeito municipal de lajinha – mG .

4 cm -22 1263876 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPoS GErAiS (mG)
Comunica Proc . lic . 68/19 Pregão Pres . srP 46/19, menor Preço 
unit ., objeto: Contratação de empresas para futuras e eventuais 
aquisições de materiais escolares e de expediente destinados às ins-
tituições de ensino da rede Pública municipal, fonte Quota Estadual 
do salário Educação - QEsE . seção: 05/09/19 ás 09:30min, pro-
tocolo até 09:00h . Edital na sec . municipal de Compras, r . Nossa 
senhora do Carmo,131, centro, CEP 37160-000, TEl (35)3853-
1436 ou pelo site: www .camposgerais .mg .gov .br . Campos Gerais, 
22/08/2019 - Francisco de assis souza - Pregoeiro

3 cm -22 1263632 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPoS GErAiS (mG)
 Comunica Proc . lic . 69/19 Pregão Pres . srP 47/19, menor Preço 
unit ., objeto: Contratação de empresas para futuras e eventuais 
aquisições de materiais escolares e de expediente destinados às Ins-
tituições de Ensino da rede Pública municipal, fonte Quota Esta-
dual do salário Educação - QEsE . seção: 06/09/19 ás 09:30min, 
protocolo até 09:00h . Edital na sec . municipal de Compras, r . 
Nossa senhora do Carmo,131, centro, CEP 37160-000, TEl 
(35)3853-1436 ou pelo site: www .camposgerais .mg .gov .br . Cam-
pos Gerais, 22/08/2019 - Francisco de assis souza - Pregoeiro

3 cm -22 1263634 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo
 - rEsulTado dE lICITaçÃo - PP Nº 059/2019 - o município 
de Timóteo torna público o resultado do PP nº . 059/2019, Pa nº . 
186/2019, que tem por objeto o fornecimento de refeições (mar-
mitex e self-service) para atender à demanda da secretaria munici-
pal de administração, secretaria municipal de assistência social, 
secretaria municipal de saúde e secretaria municipal de obras, 
Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação. Empresa vencedora: 
Andrade E Guarnieri Panificação Ltda ME, pelo valor total de 
r$185 .440,00 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta 
reais) . Timóteo, 22/08/2019 . Walcimar Pereira dias – Pregoeiro .

3 cm -22 1263964 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArAoPEBA/mG - 
aviso de Tomada de Preços nº 018/2019 . a Prefeitura municipal de 
Paraopeba/mG torna público que no dia 12 de setembro de 2019, 
às 14 horas, realizará, no departamento de Compras licitações, 
Contratos e Convênios, sito na rua américo barbosa nº13, Cen-
tro, nesta, licitação na modalidade Tomada de Preços, onde serão 
recebidos e abertos os envelopes de habilitação e propostas, para 
contratação de empresa para realizar obra de drenagem e Pavi-
mentação de via Publica . Poderão participar do certame as empre-
sas devidamente cadastradas até às 17 horas do dia 09 de setembro 
de 2019 . Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço supra 
ou através do site www .paraopeba .mg .gov .br ou ainda pelo email 
licitacaoparaopebamg@paraopeba .mg .gov .br Informações através 
do telefone: 031-3714-1442, no horário de 13:00 às 16:00 horas . 
Paraopeba/mG, 22 de agosto de 2019 . Jose Valadares bahia - Pre-
feito municipal

4 cm -22 1263784 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG – 
rescisão Contratual - Pl Nº 063/2019 – TP Nº 007/2019 – o 
município de mirabela através do Gerente municipal de obras, 
Serviços Urbanos e Rurais Sr. Fernando Henrique Rabelo Porto, 
no uso de suas atribuições resolve rescindir o contrato n° 090/2019, 
com fundamento no artº 79 inciso II, da lei 8 .666/93, a CoNTra-
Tada tem por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Pri-
meira, de forma amigável, na data de 21/08/2019 . Considerando 
que o município de mirabela, dentro das suas atividades rotinei-
ras de controle, observou a existência de inconsistência das infor-
mações lançadas no balanço apresentado pela empresa na fase de 
habilitação da licitação, fazendo com que a mesma não atinja os 
índices de liquidez exigidos, o que gera a inabilitação da empresa 
e o não aproveitamento dos atos posteriores, sendo necessário a 
rescisão contratual com a posterior revogação da licitação . mira-
bela/mG, 21/08/2019 . Fernanda Cristina Vieira e silva rodrigues 
– Presidente da CPl .

4 cm -22 1263648 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201908221907500210.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG 

– 7º Termo aditivo ao contrato nº 006/2018 . Partes: municipio de 
mirabela/mG e a Empresa Construtora ado lTda-mE, CNPJ nº 
23 .154 .913/0001-68 . objeto:Contratação de empresa especiali-
zada em engenharia para prestação de serviço de reforma da Praça 
Gorgonio mendes no município de mirabela, conforme proje-
tos que integram o presente edital . Iniciando tal prorrogação em 
08/08/2019 pelo período de 03 meses (até 07/11/2019) . Fernanda 
Cristina Vieira e s . rodrigues - Presidente da CPl .

2 cm -22 1263967 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA -
 Pregão Presencial nº 044/2019 - a Prefeitura de 
Itaverava,atravésdoseuPrefeito ,osr . José Flaviano Pinto torna 
público que irárealizar no prédio da Prefeitura municipal licitação-
namodalidade Pregão Presencial nº 044/2019 objeto: aquisição de 
brita, Pó de Pedra e muro Pré Fabricado, aberturadia 05/09/2019 
ás 08:00 horasna sala de reuniões situado no prédio da Prefeitura 
municipal de Itaverava, maiores informações e solicitaçõesdeedi-
taisno sitewww .itaverava .mg .gov .br

a Prefeitura de Itaverava,atravésdoseuPrefeito ,osr . José Flaviano 
Pinto torna público que irárealizar no prédio da Prefeitura munici-
pal licitaçãonamodalidade Pregão Presencial nº 045/2019 objeto: 
aquisição de materiais de limpeza, Cozinha e utencílios, aber-
turadia 05/09/2019 ás 10:00 horasna sala de reuniões situado no 
prédio da Prefeitura municipal de Itaverava, maiores informações 
e solicitaçõesdeeditaisno sitewww .itaverava .mg .gov .br

4 cm -22 1263878 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG
PP nº 041/2019 a realizar-se dia 05/09/19 as 08:30 hs – objeto 
– contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nas diretrizes da lei complementar nº 123/2 .006, especializada 
na prestação de serviços de engenharia para a prestação de servi-
ços de sondagem de solo (percussão do tipo “spt”) para execução 
de futuros projetos na área urbana do município de mirabela-mg . 
Edital disponível no site: www .mirabela .mg .gov .br . Informações: 
(38)3239-1288 - solange mendes de almeida – Pregoeira .

2 cm -22 1263828 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG
– 9º Termo aditivo ao contrato nº 125/2018 . Partes: municipio 
de mirabela/mG e a Empresa marko Construtora lTda, CNPJ 
nº 11 .463 .214/0001-10 . objeto:Contratação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nas diretrizes da lei Complementar 
Nº 123/2 .006, para reforma do prédio da Gerência municipal de 
Assistência Social – Etapa 2, conforme especificações do termo de 
referência e demais projetos que integram o presente Edital . acrés-
cimo de 6 .4364586% sobre o valor global do contrato primitivo 
que é de r$ 11 .667,13 e que, corresponde a r$ 750,95 para aterra-
mento de fossa negra e condução do esgoto sanitário até a destina-
ção correta até a tubulação da companhia de saneamento . Iniciando 
tal prorrogação em 05/08/2019 pelo período de 01 (um) mês (até 
04/09/2019) . solange mendes de almeida - Pregoeira .

3 cm -22 1263931 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTiNA,
 torna público o Pl . nº 057/19 - PP nº 024/19, para a Contrata-
ção de seguro de ambulância Peugeot . abertura dos envelopes: 
10/09/19, às 09:30h . sandra mª a . medeiros - Pregoeira . Inf .: (35) 
3281-1100 . Edital e anexos, na íntegra: www .cristina .mg .gov .br, 
link “licitações e Contratos” .

2 cm -22 1263595 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNGoNHAS Do NorTE/mG 

– aviso de licitação – Pregão Presencial Nº 022/2019 – o muni-
cípio de Congonhas do Norte realizará Processo licitatório nº 
060/2019 Pregão Presencial nº 022/2019, aquisição de equipa-
mentos para diretoria de saúde . Entrega e abertura dos envelopes: 
05/09/2019 às 10:00 na Prefeitura . Edital e informações no ende-
reço www .congonhasdonorte .mg .gov .br à rua João moreira, nº 22, 
Centro, Congonhas do Norte/mG, telefone (31) 3869-1060 .

2 cm -22 1263654 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuiuTABA/mG
 PrEGõEs PrEsENCIaIs Nºs . 037/2019, 041/2019, 045/2019 
e 046/2019 . Prefeitura de Ituiutaba - ComuNICa que se encon-
tra disponível no site https://www .ituiutaba .mg .gov .br/licitacoes 
os seguintes procedimentos de acordo com lei 8 .666/1993 e lei 
nº 10 .520/2002: resultado de licitação: Pregão Presencial Nº 
037/2019 - registro de Preços - data: 08/agosto/2019; objeto: 
aquisição de material eletrico e hiraulico; recursos: Próprios . 
Empresas Vencedoras: mario sergio Caslini Construtora - mE, 
CNPJ: 19 .099 .184/0001-17, Valor: r$7 .562,37; Elétrica luz 
Com . de mat . Elétricos ltda - EPP, CNPJ: 00 .226 .324/0001-42, 
Valor: r$56 .241,41; Comercial lariucci ltda - EPP, CNPJ: 
38 .469 .680/0001-60, Valor: r$2 .644,45; Casa dos Pedreiros de 
Ituiutaba ltda, CNPJ: 68 .552 .447/0001-07, Valor: r$10 .527,00; 
Elétrica Cidade EIrElI, CNPJ: 29 .714 .907/0001-02, Valor: 
r$4 .412,70, Eletro lino mat . Elétricos ltda - mE, CNPJ: 
13 .564 .754/0001-16, Valor: r$86 .900,95, martins Const . Comér-
cio & Transporte EIrElI, CNPJ: 29 .268 .907/0001-18, Valor: 
r$891,90 . Valor Total: r$219 .177,78 . Pregão Presencial Nº 
041/2019, registro de Preços, Fornecimento de Peças Frota 
- TabEla audaTEX/moNTadora, recursos: Próprios, 
Empresas Vencedoras: bruno ribeiro de Paula - mE, CNPJ: 
28 .363 .124/0001-50, desconto de: 28% (Para os itens do lote 
01); monumental máquinas e Veículos EIrElI - mE, CNPJ: 
32 .504 .115/0001-00, desconto de: 59% (Para os itens do lote 02) 
e 31% (Para os itens do lote 03) . aviso de licitação: Pregão Pre-
sencial Nº 045/2019 - registro de Preços - data: 06/setembro/2019 
- Horário: 08h30min (oito horas e trinta minutos) - Objeto: Aqui-
sição de materiais e Construção (sms) - recursos: sus/Próprios . 
Pregão Presencial Nº 046/2019 - registro de Preços - data: 05/
setembro/2019 - Horário: 08h30min (oito horas e trinta minutos) 
- objeto: aquisição de gêneros alimentícios diversos (lanches, 
marmitex e refeições) (sms-smG) - recursos: sus/Próprios . 
Informações: E-mail: licitacao@ituiutaba .mg .gov .br . Prefeitura 
de Ituiutaba em 22 de agosto de 2019 - Walcyr soares Valadão 
- Pregoeiro .

7 cm -22 1263856 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA/mG
 Retificação do Aviso de Homologação do Processo Licita-
tório 062/2019 - dIsPENsa Nº 019/2019 - o município de 
são José da lapa, CNPJ nº 42 .774 .281/0001-80 torna público 
que retifica a Homologação da DISPENSA DE LICITAÇÃO 
nº 019/2019, para Prestação de serviços bancários, no qual a 
CaIXa ECoNomICa FEdEral, Empresa Pública, inscrita no 
CNPJ 00 .360 .305/0001-04, prestará o serviço pelo valor de r$ 
599 .934,10 ( quinhentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta 
e quatro reais e dez centavos ) em favor do município, pelo prazo 
de 60 (sessenta) meses – Phillipe de barros sales - Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

3 cm -22 1263676 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mACHADo/mG
 aviso de licitação - Processo Nº . 227/2019 - 1ª rETIFICaçÃo 
Pregão para registro de Preços Nº . 036/2019 - do objeto: Even-
tual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de aparelhos e equipamentos necessários para o Programa 
de oxigenoterapia domiciliar, em atendimento às necessidades 
da secretaria municipal de saúde do município de machado/
mG . recebimento de Credenciamento e Envelopes Propostas/
Habilitação:
dia 11 de setembro de 2019 até as 13h00min - abertura dos Enve-
lopes: dia 11 de setembro de 2019 até as 13h00min . os interes-
sados em participar deste Pregão deverão adquirir o edital atra-
vés do site: http://machadoportaltransparencia .portalfacil .com .br/
licitacoes - ubIraJara GoularT dE araÚJo - Pregoeiro 
Oficial.

3 cm -22 1263937 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrASÍLiA DE miNAS/mG
 Pregão Pres . nº 057/2019 . aviso de licitação . o mun . de brasilia 
de minas/mG torna público a abertura do Proc . lic . nº 0106/2019, 
Pregão Pres . nº 057/2019 . registro de preços para futura e eventual 
aquisição de baterias e lubrificantes, por meio de Pessoa Jurídica. 
sessão: 09/05/2019 às 08hs00min . Edital: www .brasiliademinas .
mg .gov .br e e-mail licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . Prego-
eira Oficial Alice Mara Souza e Silva.

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Publicação de Extratos de Contratos - 2º Termo aditivo do Contrato 
18/2017 do Proc . 3/2017 - Pregão Presencial 1/2017 . objeto: Con-
tratação de empresa para publicação de atos municipais . Contra-
tada: CoNCEITo soluçÃo Em PublICaçÃo EIrElI - mE . 
Vigência: 31/12/2019 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 56/2019 - adesão à ata de registro de Preço 4/2019 . 
objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação 
de serviços de locação de veículos pesados e maquinas, com forne-
cimento de veículo com condutor e com fornecimento de combus-
tível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de 
peças, seguros e rastreador veicular, integrado ao sistema de geren-
ciamento de frota, para atender as necessidades do município de 
brasília de minas . Contratadas: CooPEraTIVa dE sErVIços 
E TraNsPorTE do brasIl CsTb . V . Total: r$ 221 .934,00 . 
Vigência: 06/05/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 68/2019 - Pregão Presencial 43/2019 . objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de gases medici-
nais, por meio de Pessoa Jurídica. Contratada: WHITE MARTINS 
GasEs INdusTrIaIs lTda V . Total: r$ 550 .000,00 . Vigência: 
25/06/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 70/2019 - Pregão Presencial 44/2019 . objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada em fornecimento de refeições, por meio de Pessoa Jurí-
dica . Contratada: aNToNIo GEraldo aFoNso ruas CPF: 
049 .279 .168-63 V . Total: r$ 126 .333,60 . Vigência: 17/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 71/2019 - Pregão Presencial 45/2019 . objeto: registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
em serviços de hospedagem, por meio de Pessoa Jurídica . Contra-
tadas: W .P dos saNTos V . Total: r$ 18 .365,00 / NErIs auTo 
PEças lTda, V . Total: r$ 58 .310,00 . Vigência: 18/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 72/2019 - Pregão Presencial 46/2019 . objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição e instalação de vidro; 
aquisição e instalação de espelho e; aquisição e instalação de barra 
de apoio e alongamento em inox, por meio de Pessoa Jurídica . 
Contratada: THIAGO YUJI BOTELHO KIMURA08901915650 
V . Total: r$ 145 .260,00 . Vigência: 22/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 73/2019 - Pregão Presencial 47/2019 . objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição de filmes, cassetes para o 
centro de imagens do HMSS, por meio de Pessoa Jurídica. Contra-
tada: IbF INdusTrIa brasIlEIra dE FIlmEs s/a . V . Total: 
r$ 264 .997,60 . Vigência: 19/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 74/2019 - Pregão Presencial 48/2019 . objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada em serviços gráficos, por meio de Pessoa Jurídica. Contra-
tadas: aNToNIo durÃEs NETo . Total: 257 .304,80 / Gra-
FICa sIlVaNIa lTda . V . Total: r$ 218 .869,70 . Vigência: 
29/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG 
- Proc . lic . 75/2019 - dispensa 17/2019 . objeto: aquisição de 
equipamento e reagentes para a Agência Transfusional do Hos-
pital municipal de senhora santana . Contratadas: CENTral 
dE arTIGos Para laboraTorIo lTda . Total: 6 .063,40 / 
sCaNlab dIaGNosTICa lTda . V . Total: r$ 8 .280,00 . Vigên-
cia: 31/12/2019 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 80/2019 - TP 3/2019 . objeto: Contratação de empresa 
para execução de obra de pavimentação asfáltica e qualificação 
de vias urbanas do município de brasília de minas/mG, conforme 
contrato de repasse oGu n° 845299/2017 - operação 1039247-42 
- Programa Planejamento Urbano. Contratada: C&R ENGENHA-
rIa CoNsTruçõEs lTda - EPP . Total r$ 437 .495,01 . Vigên-
cia: 05/08/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 81/2019 - dispensa 19/2019 . objeto: aquisição e recar-
gas de extintores para atender as demandas das secretarias muni-
cipais do município de brasília de minas/mG . Contratada: G&C 
ComErCIo dE PlaCas E EXTINTorEs lTda V . Total: r$ 
17 .703,64 . Vigência: 11/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 82/2019 - Pregão Presencial 51/2019 . objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação e montagem de equipamento de 
sonorização, iluminação, grids, painéis de led, telões, tablados, 
praticáveis, tendas, barracas tipo chapéu de bruxa, arquibancadas, 
camarotes simples e com ar condicionado, geradores, banheiros 
químicos simples e acessíveis, placas e grades de fechamento; ser-
viços de elaboração de projeto para incêndio e pânico -incluindo 
equipamentos e sinalização e segurança, profissionais para suporte 
em eventos culturais; brigadistas e seguranças patrimoniais para 

realização de eventos do município de brasília de minas/mG, 
por meio de Pessoa Jurídica . Contratadas: baNda aQua-
rIos E orIGINaIs do baIÃo, soNorIZaçÃo & EVEN-
TOS EIRELI, V. Total: R$ 383.600,00 / CHEIRO DE PIMENTA 
ProduçõEs E EVENTos lTda, V . Total: r$ 105 .675,00 / 
PEdro VITal maCENa NETo 03704952680-mE, V . Total: 
r$ 316 .415,00 / ramoN soarEs sImõEs, V . Total: r$ 
287 .250,00 . Vigência: 17/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 86/2019 - adesão à ata registro de Preço 5/2019 . objeto: 
aquisição de veículo de transporte sanitário com acessibilidade - 1 
cadeirante, conforme proposta de n° 11385 .910000/1180-11 . Con-
tratada: dEVa VEICulos lTda V . Total: r$ 198 .000,00 . Vigên-
cia: 04/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
1º Termo aditivo do Contrato 91/2018 do Proc . 126/2018 - adesão 
a ata reg . Preço 17/2018 . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de gerenciamento de abaste-
cimento da frota de veículos oficiais do Município de Brasília de 
minas, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de car-
tões magnéticos ou microprocessado (chip), de aceitabilidade para 
aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), em postos 
credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet 
para monitoramento de abastecimentos . Contratada: PolICard 
sYsTEms E sErVIços s/a . Vigência: 16/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Proc . lic . 136/2018 - TP 5/2018 . objeto: Contratação de empresa 
de engenharia para a execução dos serviços de execução de revita-
lização e reforma do antigo matadouro municipal, que será trans-
formado no museu agropecuário de brasília de minas, conforme 
convênio nº 1491000713/2018/ sec . de Estado de Governo . Con-
tratada: C&R ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. 
Total r$ 216 .741,88 . Vigência: 19/07/2020 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
2º, 3º e 4º Termo aditivo do Contrato 154/2017 do Proc . 150/2017 
- TP 3/2017 . objeto: Contratação de empresa para retomada da 
construção de 01 (uma) cobertura de quadra esportiva escolar na 
Escola municipal santa maria, distrito de Vila de Fátima, através 
do Termo de Compromisso PaC 2 nº 06891/2013, do FNdE . Con-
tratada: C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. 
Vigência: 01/10/2019 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 1º 
Termo aditivo do Contrato 1/2018 do Proc . 229/2017 - TP 6/2017 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços remanescentes de construção de uma unidade básica 
de saúde - T2T, no bairro Vale das Palmeiras, conforme resolu-
ção nº 3 .561/2012/sEs-mG . Contratada: alIaNça EsTruTu-
ras mETalICas E CoNsTruTora lTda-mE . Vigência: 
06/12/2019 .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG 
-aVIso dE INTENçÃo - o mun . e brasília de minas/mG torna 
público o interesse em aderir às atas de registro de Preço 6-a, 6-b 
e 6-C de 2019, oriunda do Pregão Presencial Para registro de Preço 
Nº 003/2019, Processo lic . nº 5/2019, do CImams, cujo objeto é 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de medicamentos genéricos e similares, apurado 
com o maior desconto na tabela de preços CmEd/aNVIsa, sendo 
como referência o preço de fábrica (PF), em regime de forneci-
mento parcelado, para atender as necessidades dos municípios inte-
grantes do CImams . Fornecedores: rd Pharma lTda, Guedes & 
Paixão LTDA e Hospvida LTDA, respectivamente. Prefeito Mun. 
Geelison Ferreira da silva .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG 
-aVIso dE PENalIdadE . GEÉlIsoN FErrEIra da sIlVa, 
Prefeito do município de brasília de minas/mG, no exercício de 
suas atribuições legais e consubstanciado no item 12 .2 do instru-
mento convocatório c/c o art . 87, III da lei nº 8 .666/93, em obser-
vância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
gradação entre as penas, rEsolVE conhecer do recurso inter-
posto pela empresa aNdrEI durÃEs olIVEIra 57085552620 
e no MÉRITO, dar parcial provimento, a fim de decotar da conde-
nação a penalidade de multa, mantendo a penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contra-
tar com a administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo deter-
minada ainda a rescisão unilateral do contrato nº 031/2018, oriundo 
do Processo licitatório nº 227/2017 - Concorrência Pública nº 
02/2017, pela inexecução parcial do objeto e o abandono da obra .

 PrEFEITura muNICIPal dE brasÍlIa dE mINas/mG - 
Aviso de Retificação - O Munic. de Brasilia de Minas/MG torna 
público a retificação do Processo Licitatório nº 093/2019, Creden-
ciamento nº 02/2019 . objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços médicos para atendimento aos usuários Pro-
gramas Assistenciais definidos pelo Estado de Minas Gerais no 
Centro de atenção Especializada - CEaE . onde se lia: Exames 
em ecocardiograma - remuneração máxima r$85,00, exames em 
holter - incluindo equipamento do próprio credenciado - remu-
neração máxima r$65,00 e exame em teste ergométrico - remu-
neração máxima r$80,00, leia-se: Exames em ecocardiograma 
- incluindo equipamento do próprio credenciado - remuneração 
máxima r$85,00, exames em holter - incluindo equipamento do 
próprio credenciado - remuneração máxima r$85,00 e exame em 
teste ergométrico- incluindo equipamento do próprio credenciado - 
remuneração máxima r$80,00 . Edital disponível no site www .bra-
siliademinas .mg .gov .br e pelo e-mail licitacao@brasiliademinas .
mg .gov .br . Presidente da CPl: Cristiane mendes Ferreira .

42 cm -22 1263920 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANGA/mG
Extrato de Adjudicação/Homologação - Processo de Licitação Nº.: 
000036/2019 - modalidade: Pregão/000020/2019 . Contratante: 
município de manga/mG . Contratada/Valor: Contexto livraria e 
Papelaria ltda no valor de r$ 5 .216,00, João rodrigues da silva 
no valor de r$ 31 .213,00, Jba ComÉrCIo dE CoNFECçõEs 
EIrElI no valor de r$ 15 .600,00, VIrGINIa CElIa CarVa-
LHO SOUTO-ME no valor de R$ 90.492,64, Ivo José Moura da 
silva-mE no valor de r$ 18 .484,50 . objeto da licitação: aquisi-
ção de Uniformes e Afins.

PrEFEITura muNICIPal dE maNGa/mG - Extrato da ata 
de registro de Preços - Processo de licitação Nº .: 000036/2019 
- modalidade: Pregão/000020/2019 . Contratante: município de 
Manga/MG. Objeto da Licitação: Aquisição de Uniformes e Afins. 
Contratada/Valor: CoNTEXTo lIVrarIa E PaPElarIa 
lTda no valor de r$ 5 .216,00, João rodrigues da silva no valor 
de r$ 31 .213,00, Jba ComÉrCIo dE CoNFECçõEs EIrElI 
no valor de R$ 15.600,00, VIRGINIA CELIA CARVALHO SOU-
To-mE no valor de r$ 90 .492,64, Ivo José moura da silva-mE no 
valor de r$ 18 .484,50 . Vigencia: 21/08/2019 a 21/08/2020 .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArZELÂNDiA/mG

TP nº 06/19 . aviso de licitação - a Pref . torna público o Proc . 
licit . 077/19 - TP nº 06/19 . objeto: Contr . de empresa espec . do 
ramo de Engenharia, para execução remanescente de obra de pavi-
mentação de vias publicas, com instalação de meio fios, sarjetas e 
pavimentação em CbuQ, em conformidade com Planilha orça-
mentária, memorial descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, 
Plantas e convênio nº 51910001110/2016/sEToP . - Credenc: 
11/09/19 às 08h30min . abert . da sessão 11/09/19 às 08h50min - 
Informações: www .varzelandia .mg .gov .br - alan r . Camelo - Pre-
sidente da CPl .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom 
JESuS DA PENHA/mG

 CHAMADA PÚBLICA 05/2019 - Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Penha-mG vem através do Prefeito municipal, Comis-
são Permanente de Licitações, tornar público que realizará CHA-
mada PÚblICa de acordo com a lei Federal n .º 8 .666/93 e 
suas alterações e demais normas pertinentes, no seguinte teor: 1º) 
OBJETO: A presente CHAMADA PÚBLICA tem por objetivo 
o credenciamento para contratação de empresa especializada na 
Prestação de serviços médicos e procedimentos hospitalares para 
atender a demanda do município de bom Jesus da Penha/mG . 2º) 
do CrEdENCIamENTo: as empresas interessadas poderão 
apresentar suas propostas no período de 02/09/2019 à 01/09/2020 
em dias úteis, das 08h00min as 17h00min na sede da Prefeitura 
municipal de bom Jesus da Penha-mG, na Praça dom Inácio, 200, 
Centro . 3º) o edital na íntegra deverá ser retirado na sede da pre-
feitura municipal, no horário das 08h00min às 17h00min ou no site 
www .bomjesusdapenha .mg .gov .br . Telefone para contato (035) 
3563 .1208 . Publique-se . Nei andré Freire - Prefeito municipal . 
Naylene loriane lima Ferraz rabelo - Presidente da CPl .
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Editais de Comarcas
ComArCA DE PArá DE miNAS-mG

2ª Vara Cível – EdITal dE usuCaPIÃo – EdITal dE CITa-
çÃo arT 942 C/C – o art . 323, IV, CPC - réus em lugar incerto 
e eventuais interessados . Prazo de 60 (sEssENTa) dias a partir da 
data da primeira publicação. A Drª Herilene de Oliveira Andrade, 
mmª Juíza de direto da 2ª Vara desta Comarca, na forma, prazo e 
disposições da lei, etc . FaZ sabEr a todos os que o presente edi-
tal virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente os réus em 
lugar incerto e eventuais interessados, que se encontram em luga-
res incertos e não sabidos, que por este Juízo e 2ª secretaria Judi-
cial se processa uma ação de usucapião, conforme dados abaixo 
transcritos . assim sendo, na forma das disposições processuais 
civis, ficam citados todos os réus que estejam em lugar incerto e 
eventuais interessados, para querendo, contestar a ação no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo acima concedido, 
sob pena de serem havidos como verdadeiros todos os fatos articu-
lados pelo Requerente, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE SERÁ 
NomEado Curador EsPECIal Em Caso dE rEVElIa . 
. Publique-se e afixe-se este Edital, na forma da lei, com as cau-
telas de estilo, consignando-se que são estes os dados: Processo 
nº 5002970-63 .2018 .8 .13 .0471 – ação de usucapião . . requerente: 
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS NUNES E OUTROS – 
ImÓVEl usuCaPIENdo : uma casa de residência de número 
264, com frente para a rua Padre Evaristo, e seu respectivo lote de 
Terreno s/N da Quadra 217-1, com área de 223, 44 m2 (duzentos 
e vinte e três metros e quarenta e quatro centímetros quadrados) 
com as seguintes divisas e confrontações:, 17,46 (dezessete metros 
e quarenta e seis centímetros) de frente para a rua Padre Evaristo; 
20,68 (vinte metros e sessenta e oito centímetros) aos fundos para a 
rua Nossa senhora aparecida; 17, 11 (dezessete metros e onze cen-
tímetros ) na lateral direita confrontando com o espólio da sr Nair 
maria de Jesus; 7,38 (sete metros e trinta e oito centímetros) con-
frontando com o Espólio de Júlio marinho da silva . E para que não 
alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade, aos 03 de 
maio 2.019. Eu, Solange Aparecida de Melo, Oficial de Apoio Judi-
cial o digitei e subscrevo . a Juíza de direito:

Herilene de Oliveira Andrade.
advogado: antônio Carlos lucas -oab/mG 51 .579
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ComArCA DE PEDrALVA -

 Vara ÚNICa - JusTIça GraTuITa - Edital de CITaçÃo 
com prazo de trinta (30) dias . o dr . daniel Teodoro mattos da 
silva, mm . Juiz de direito da Comarca de Pedralva, na forma da 
lei, etc . CITa pelo presente edital, com prazo de trinta (30) dias, a 
contar da publicação, todos os interessados, ausentes, e desconhe-
cidos, para todos os termos e atos da ação de usucapião nº 0491 
18 000973 - 1, requerido por HELOISA HELENA MAURO DOS 
saNTos, brasileira, casada, do lar, CPF nº 893 .619 .896 - 34 e 
osWaldo luIZ dos saNTos, brasileiro, casado, pedreiro, 
CPF nº 341 .660 .846 - 15, residentes na rua Josino Tomé, 130, 
bairro são José, nesta cidade e Comarca de Pedralva-mG, em 
relação a um terreno urbano, localizado nesta cidade de Pedralva, 
tendo as seguintes divisas e confrontações: de frente com a rua 
Casemiro osório com 11,13 metros; de um lado divide com lote 
de roberto Wagner mauro com 10,46 metros e co 7,81 metros, 
respectivamente; fundo divido com o lote de sandra de souza com 
8,30 metros e do outro lado divide com a rua Coronel Canuto com 
17,31 metros . Ficam advertidos de que, querendo, poderão contes-
tar o pedido no prazo de quinze (15) dias, e não contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
autor . E para que cheque ao conhecimento de todos, vai o presente 
edital, afixado no lugar de costume no Fórum local e publicado no 
“diário do Judiciário” . Pedralva, 12 de agosto de 2019 . rEYbEr 
balTaZar almEIda rosa - oab/mG 186 .049
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