
Caderno 2 – PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas

www.jornalminasgerais.mg.gov.br ANO 128  – Nº 101 – 10 PÁGINAS BELO HORIZONTE, quARTA-fEIRA, 03 dE JuNHO dE 2020

Sumário
Particulares e Pessoas Físicas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Câmaras e Prefeituras do Interior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

PublICações de TerCeIros 
e edITaIs de ComarCas

Particulares e Pessoas Físicas

38 cm -02 1360655 - 1

EXPRESSO RODOMINAS LTDA.
CNPJ/MF nº 04.799.398/0003-90 - NIRE nº 3190162419-1 

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 de-
claração, o regulamento interno e a tarifa de armazém geral, de EX-
PRESSO RODOMINAS LTDA, NIRE 3120639079-9 com sede na 
Rua dos Cravos, n° 155, Distrito Industrial, Machado/MG e unidade 
arrnazenadora, NIRE 3590481289-7 na Alameda Santa Filomena, nº 
320, Bairro Ressaca, Atibaia/SP deferidos sob o n° 1170 em 
22/05/2020. Belo Horizonte, 22/05/2020. Sauro Henrique de Almeida   
Vice-Presidente. MATRICULA DOS ADMINISTRADORES - OOs 
administradores deste armazém geral, os empresários: Matheus Cam-
pos Dias, brasileiro, casado sob o regime de Separação de Bens, em-
presário, residente na cidade de Atibaia, estado de SP, na Avenida Ati-
baia, nº 459, Bairro Atibaia Jardim, casa 10, CEP: 12942-770, portador 
da carteira de identidade nº M-7.886.872 SSP/MG e do CPF nº 
033.298.146-08 e Joao Rebelo Dias Junior, brasileiro, casado sob o 
regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente na cidade 
de Betim, estado de MG, na Rua I, nº 22, Bairro Residencial Montser-
rat, casa 1, CEP: 32625-242, portador da carteira de identidade nº MG-
10.631.713 SSP/MG e do CPF nº 049.850.486-74, são os sócios com-
ponentes da sociedade empresária Expresso Rodominas Ltda, com sua 
Filial na cidade de Atibaia, estado de SP, na Alameda Santa Filomena, 
320 Bairro Ressaca, registrada sob o Nire nº 35904812897, e inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.799.398/0004-71. Atibaia, 15 de Abril de 2020. 
Expresso Rodominas Ltda DECLARAÇÃO (SOB AS PENAS DA 
LEI) - Os administradores deste armazém geral, os empresários: 
JOÃO REBELO DIAS JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua 
I nº 22 Bairro Residencial Montserrat, Casa 1, na cidade de Betim – 
MG, CEP 32625-242, portador da carteira de identidade no MG 
10.631.713 expedida pela SSP/MG e CPF nº 049.850.486/74 e  MA-
THEUS CAMPOS DIAS, brasileiro, casado sob o regime de separa-
ção de bens, empresário, residente e domiciliado na Av Atibaia nº 459, 
Bairro Atibaia Jardim, Casa 10, na cidade de Atibaia/SP, CEP 12942-
770, portador da carteira de identidade no M 7886872, expedida pela 
SSP/MG e CPF nº 033.298.146/08, são os sócios componentes da so-
ciedade empresária Expresso Rodominas Ltda, com sede na Alameda 
Santa Filomena, n° 320, bairro Ressaca, na cidade de Atibaia/SP, CEP 
12945-009, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob 
o NIRE no 35904812897 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.799.398/0004-
71 e declaram sob as penas da lei de não estar impedido de exercer o 
comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de 
condenação criminal. (Redação dada pelo Decreto nº 3.395 de 
29/3/2000). Atibaia 15 de Abril de 2020. REGULAMENTO INTER-
NO - Armazém Geral - A sociedade empresária Expresso Rodominas 
Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 
nº 35904812897, inscrita no CNPJ nº 04.799.398/0004-71, localizada 
no endereço Alameda Santa Filomena, nº 320 Bairro: Ressaca, CEP: 
12945-009 Atibaia/SP ESTABELECE as normas que regerão sua ati-
vidade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 
1º. Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que não pos-
suem natureza agropecuária. Parágrafo Único. Serviços acessórios 
serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários 
às disposições legais. Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias 
poderão ser recusadas nos seguintes casos: I - quando não houver es-

II - se, em virtude das con-

depositadas. Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em de-
pósito cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da 
natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força 
maior. Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por 
ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será 
dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado 

-
ção, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As 
indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as 
mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas 
pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º. O inadimple-
mento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipa-
do do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no 
artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: 
Os seguros e as emissões de warrants serão regidos pelas disposições 
do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem 
como o horário de funcionamento dos armazéns e também os casos 
omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde 
que não contrários à legislação vigente. Atibaia, 15 de Abril de 2020. 
Expresso Rodominas Ltda. MEMORIAL DESCRITIVO/ DECLA-
RAÇÕES ART. 1º, ITENS 1º a 4º DO DECRETO Nº 1.102/1903 - 
ARMAZEM GERAL - Exmo. Sr. Presidente da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - A Empresa Expresso Rodominas Ltda. com 
sede na cidade de Machado – Estado de Minas Gerais, inscrita na Jun-
ta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3120639079-9 
e no CNPJ 04.799.398/0001-29 com capital social totalmente integra-
do de R$ 10.000 (dez mil reais), vem mui respeitosamente à presença 

Santa Filomena, nº 320, Ressaca, Atibaia – SP, CEP: 12.945-009, 
CNPJ: 04.799.398/0004-71 e NIRE: 35904812897, declara sob as pe-

nas da lei, que: Expresso Rodominas Ltda. Alameda Santa Filomena, 
nº 320, Bairro Ressaca - Atibaia - SP - CEP 12.945-009 - CNPJ: 
04.799.398/0004-71. Capacidade:  6.732 posições portam paletes. 
Comodidade e Segurança: Fundação executada com etapas pré-mol-

respectiva alvenaria. Estrutura pré-moldado e alvenaria com revesti-
mento. Cobertura executada com telhas em zinco com instalação de 

por lâmpadas do tipo LED instaladas em locais estratégicos permitindo 

com números e letras nas posições porta pallets, e no piso da operação 
as ruas por numeração da seguinte  forma: : PORTA PALLETS - Po-
sições - largura. 1-9 - 2,30. 9-10 - 3,00. 11-18 - 2,30.  PISO DE 
OPERAÇÕES - Ruas - Largura.1 a 10 - 3,00. Corredores para os 
equipamentos com iluminação e largura de 3,00 mts. Piso apiloado 
revestido com lastro de concreto desempenado na espessura não infe-
rior a 5 cm. Ventilação 20 (vinte) portões localizados no galpão A com 
dimensões de 6,00 x 3,00, Área de armazenamento aproximadamente 
de 6.603,13 m², já descontado os espações necessários para a circula-
ção de pessoas. Segurança: o deposito está dotado de extintores e hi-
drantes distribuídos conforme aprovação do Corpo de Bombeiros. 
Natureza das Mercadorias: a empresa receberá mercadorias caracte-
rizadas como Alimentícios, Cosméticos, Perfumes, Produtos de Higie-
ne. Maquinas e Equipamentos:  13 paleteiras manuais com capacida-
de para 2.000 kg, 01 paleteira elétrica com capacidade para 2.000 kg, 
01 empilhadeira elétrica com capacidade para 2.700 kg e 01 empilha-
deira a combustão com capacidade para 2.500 kg, que serão utilizadas 
para o deslocamento das mercadorias dentro do galpão. Operações e 
Serviços: todos os constantes: cargas, descargas, armazenamento e 
controle de vencimento. Nestes Termos P. Deferimento Atibaia, 15 
Abril de 2020. Expresso Rodominas Ltda João Roberto Dias Júnior 
- Matheus Campos Dias - 033.294T146/08. 
TARIFA REMUNERATÓRIA - ARMAZÉM GERAL - Expresso 
Rodominas Ltda. Alameda Santa Filomena, nº 320, Bairro Ressaca – 
Atibaia – SP - CEP 12.945-009. CNPJ: 04.799.398/0004-71 - NIRE: 
35904812897. TARIFA ESPECIAL - TABELA "A" - Serviços In-
dividualizados - R$ por volume. A1 -  Entradas - descarregamento de 
veículos - R$ 1,00. A2 - Saídas - carregamento de veículos - R$ 1,00. 
TABELA "B" - Armazenagem - R$ por posição. B1 - Armazena-
mento Mensal - R$ 35,00. TABELA "C" - Paletização - R$ por pa-
lete. C1 - Paletização - carga fracionada - R$ 15,00. TABELA "D" - 
Seguro (Ad Valorem) - R$ valor da mercadoria. D1 - Mensal - saída 
de mercadoria - 0,15%. TABELA "E" - Impostos e Taxas - %. E1 - 
Sobre o total dos serviços prestados - 5%. CONDIÇÕES GERAIS - 
01 A base de cálculo da tabela “D” item D1 será através do valor das 

armazenagem e  seguro serão cobradas simultaneamente  e em plena 

horários de funcionamento: a.  Atibaia / SP – de Segunda à Sexta, das 

permite ao representando do depositante que assista aos trabalhos rela-

bem  como o de carga  e  descarga  dos produtos serão realizadas ex-
clusivamente pelos colaboradores da Expresso Rodominas. 07 Aplica-
-se ao presente contrato a Lei de Armazéns Gerais (Lei 1102 de 

de  Preços  e/ou  condições  serão  comunicadas a  V.Sas.,  com antece-
Expresso Rodominas 

LTDA. LAUDO TECNICO - ARMAZEM GERAL .  Galpão - 
Comprimento - Largura - Altura - Área m2 - Cubagem (m3) - Ca-
pacidade de Pallets. A - 120,22 - 52,43 - 12 - 6.603,13 - 75.637,56 - 
6.732. DETALHES - Cobertura - Estrutura de alvenaria e metálica 

Paredes – São de al-
venaria de tijolos rebocados e pintados com venezianas e estrutura 

Calhas e Condutores – em todo o perímetro do prédio exis-
Portas de Acesso – há 

20 portões que possibilitam a entrada e saída de mercadorias do depo-
Iluminações – 

tipo LED instaladas em locais estratégicos permitindo um bom nível 
Segurança – 37 extintores de incêndio e 12 hidrantes. 

Máquinas – paleteiras manuais, transpaleteiras e empilhadeiras para 
Pátio de Descarga – o 

Natureza  das  Mercadorias  
–  Produtos  Alimentícios,  Cosméticos, Perfumes, Produtos  de Higie-

A unidade apresenta capacidade e condições de 
operação, nos termos do Decreto nº 1.102/1903. Sabrina Evenize 
Franco Oliveira Rabesco CAU: A143836-0. Atibaia, 02 janeiro de 
2020. João Rebelo Dias Junior - 033.298.146-08; Matheus Campos 
Dias - CPF: 049.850.486-74. Junta Comercial do Estado de Minas 

Expresso Rodominas Ltda, Nire 31206390799 e protocolo 202110061 
- 22/04/2020. Autenticação: A969C2733C558076CBD9082EFA99F-

validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e infor-
me nº do protocolo 20/211.006-1 e o código de segurança j7rg Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Mari-
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em  Reais, exceto quando indicado de outra forma)

PARMETAL S.A.
CNPJ:00.941.647/0001-18

Ativo  2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..................  13.508 10.201 
Cliente ......................................................  - 1.964.312 
Outros realizáveis .....................................  551 38.418 
  14.059 2.012.931 
Não circulante
Adiantamento para aumento de capital ....  12.193.751 8.455.373 
Investimentos ...........................................  514.906.190 512.491.542 
Imobilizado líquido ..................................   67.925.137 67.925.137 
  595.025.078 588.872.052 
Total do ativo ..........................................  595.039.137   590.884.983 
Passivo e patrimônio líquido  2019 2018
Circulante
Financiamentos ........................................  14.952  14.952 
Fornecedores ............................................  114  - 
Salários e encargos sociais .......................  1.220  1.000 
Adiantamento de aluguéis ........................   281.484  385.000 
Impostos e contribuições ..........................  247.499  408.040 
  545.269  808.992 
Não circulante
Adiantamento para redução de capital .....  -  544.000 
Impostos e contribuições ..........................  84.637  104.876 
Dividendos a pagar ..................................  9.030.341  8.597.310 
Provivão para perda de investimento .......  202.068  201.412 
Outros créditos .........................................  8.584  8.584 
  9.325.630  9.456.182 
Patrimônio líquido
Capital social ............................................  494.250.000 494.250.000 
Reserva legal ............................................  5.092.983  4.715.562 
Reserva de lucro a realizar .......................  23.222.910  20.808.918 
Reserva especial para aumento de capital  62.602.345  60.845.329 
  585.168.238   580.619.809 
Total do passivo e patrimônio líquido ..  595.039.137   590.884.983 

 
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

  2019 2018
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS .... 8.156.590  17.912.681 
Ajuste para conciliar o lucro antes

gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição 
social pagos ................................................ (608.161) (820.602)
Resultado de equivalência patrimonial ...... (2.957.992) (10.616.475)
   4.590.437  6.475.604 
(Aumento)/redução nos ativos
operacionais
Contas a receber de clientes ....................... 1.964.312  (1.964.312)
Outros realizáveis ....................................... 37.867  817.034 
  2.002.179  (1.147.278)
Aumento/(redução) nos passivos
operacionais
Fornecedores .............................................. 114  (196)
Salários e encargos sociais ......................... 220  (550)
Impostos e contribuições ............................ (180.780) (6.682)
Adiantamento de aluguel ........................... (103.516) (260.732)
Dividendos a pagar .................................... 433.031  1.131.267 
  149.069  863.107 

nas atividades operacionais ..................... 6.741.685  6.191.433 

de investimento
Investimentos em controladas .................... - 90.119 
Adiantamento para aumento 
(redução) de capital .................................... (3.738.378) (3.275.347)

de investimentos ....................................... (3.738.378) (3.185.228)

Distribuição de dividendos
Dividendos propostos................................. (3.000.000) (3.000.000)

 ............ (3.000.000) (3.000.000)

 ................................ 3.307  6.205 
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício ................................................ 10.201  3.996 

do exercício ................................................ 13.508  10.201 

equivalentes de c  ................................ 3.307 6.205

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
   Capital   Reserva   Reserva de   Reserva Especial para   Lucros (Prejuízos)
Descrição  Social Legal Lucros a realizar  Aumento de Capital  acumulados Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018..... 494.250.000  4.715.562  20.808.918  60.845.329  -   580.619.809 
Constituição de reserva legal ................. -  377.421  -   -  (377.421) - 
Distribuição de dividendos .................... -   -  -  -  (3.000.000) (3.000.000)
Resultado do exercício ........................... -  -  -  -  7.548.429  7.548.429 
Constituição de reserva de 
lucro a realizar ........................................ -  -  2.413.992  -  (2.413.992) - 
Constituição de reserva para 
aumento de capital ................................. -  -  -  1.757.016  (1.757.016) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  494.250.000  5.092.983  23.222.910  62.602.345  -  585.168.238

Bruno Melo Lima - Diretor - CPF: 091.864.926-91   -  Warley Barcelos de Oliveira - Contador CRCMG 100.940/O - CPF: 057.577.826-17

Demonstrações dos resultados

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
  2019 2018
Receita líquida locação de bens ..................... 5.498.694  7.748.907 
( - ) Impostos incidentes sobre locação 
de bens ........................................................... (200.702) (282.835)
Lucro bruto  .................................................. 5.297.992  7.466.072 
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais ................................. (131.396) (155.853)
Resultado de equivalência patrimonial .......... 2.957.992  10.616.475 
Outras (despesas) receitas 
operacionais, líquidas ..................................... 2.174  -   
  2.828.770  10.460.622 
Resultado operacional antes das receitas

.................... 8.126.762  17.926.694 
 ........ 29.828  (14.013)

  29.828  (14.013)
Lucro antes do Imposto de Renda e 
Contribuição Social ...................................... 8.156.590  17.912.681 
Imp. de Renda e Contribuição Social
Corrente .......................................................... (608.161) (820.602)
  (608.161) (820.602)

 ........................... 7.548.429  17.092.079 

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL 
Do VALE Do PirANGA - CimVALPi. 

extrato de ata de registro de Preços . Concorrência Pública n° 
002/2019 . Pregoeiro do CImValPI faz tornar público que o objeto da 
licitação concorrência pública n° 002/2019 foi registrado Preços para 
futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços 
de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para serviços 
de modernização e eficiêntização dos parques de iluminação pública, 
com a substituição e instalação de luminárias com tecnologia led nas 
vias e áreas públicas dentro dos perímetros urbano e rural . empresa 
vencedora: CoNsTruTora remo lTda, inscrita no CNPJ 
18 .225 .557/0001-96, no valor global de r$ 32 .950 .330,49 (Trinta e dois 
milhões, novecentos e cinquenta mil, trezentos e trinta reais e quarenta 
e nove centavos) . Vigência da ata: 01/06/2020 a 31/05/2021 . Welling-
ton untaler da silva, Presidente da CPl e Pregoeiro do CImValPI . 
Ponte Nova, 02 de junho de 2020 .
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HoSPiTAL NoSSA SENHorA DAS GrAÇAS
edITal de CoNVoCaçÃo de assemblÉIa 
Geral ordINÁrIa de rerraTIFICaçÃo

o HosPITal Nossa seNHora das Graças com sede na rua 
são Paulo, 1125 Centro Governador Valadares – mG, através de sua 
diretoria, devidamente representada por seu diretor administrativo dr 
George Wagner alvarenga simões CoNVoCa através do presente edi-
tal, todos os membros, para assembléia Geral ordinária, que será reali-
zada na sede do Hospital, no Centro de estudos às 09:00 horas, do dia 
25 de junho de 2020 para rerraTIFICar assembléia Geral ordiná-
ria do dia 05/02/2020 que teve a seguinte ordem do dia: 1 . eleição do 
administrador; 2 . alteração de capital social; 3 . remissão de sócios; 4 . 
assuntos diversos . Governador Valadares, 01 de junho de 2020 . George 
Wagner alvarenga simões, diretor administrativo - Hospital Nossa 
senhora das Graças

4 cm -02 1360866 - 1

CiDES- CoNSÓrCio PÚBLiCo iNTErmuNiCiPAL 
DE DESENVoLVimENTo SuSTENTáVEL Do 
TriÂNGuLo miNEiro E ALTo PArANAÍBA

aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo eleTrÔNICo Nº 001/2020
 o Consórcio Público Intermunicipal de desenvolvimento sustentável 
do Triângulo mineiro e alto Paranaíba-CIdes, em cumprimento ao art . 
4º, I, da lei Federal nº 10 .520/2002, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão ele-
trônico para registro de Preços, Processo administrativo licitatório nº 
05/2020, tipo menor preço por item .
obJeTo: Formalização de ata de registro de Preços para Futuras e 
eventuais aquisições de luminárias para Iluminação Pública e Pro-
jetores com Tecnologia led, conforme detalhado no Termo de refe-
rência do edital .
daTa: 19/06/2020, às 09h, pelo portal licitanet .
o arquivo completo, bem como seus anexos, pode ser acessado no 
link:www .cides .com .br/licitacoes .
mais informações: cides@cides .com .br ou 034-3213-2433 .

uberlândia/mG, 01 de junho de 2020 .
 lindomar amaro borges

Presidente do CIdes
5 cm -02 1360657 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

aVIso de lICITaçÃo
PC 040/2020 – PP srP 019/2020 – objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenções corretivas em eletrodomés-
ticos, incluindo aparelhos de televisão, com fornecimento de peças . 
Credenciamento 16/06/2020 às 08h00min - (38)2211-0003/3221-0009 
solicitação edital via email: licitacao@cisrun .saude .mg .gov .br e/ou 
retirada no site http://www.cisrun.saude.mg.gov.br - Pregoeira Oficial: 
edilene b . Cangussu .

3 cm -02 1360889 - 1

ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que retificou a licitação, modalidade PREGÃO ELE-
TrÔNICo nº . 003/2020, do tipo, menor preço global sobre regime de 
empreitada por preços unitários, modo de disputa aberto, objetivando 
a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de 
execução de ensaios geotécnicos e controle de qualidade do concreto, 
compreendendo a análise técnica dos ensaios, na obra de construção da 
barragem Prainha, situada no município de uberaba – (mG), conforme 
termo de referência, em atendimento a solicitação do departamento de 
desenvolvimento e Projetos – diretoria de desenvolvimento e sane-
amento . lei Federal nº . 10 .520/2002, decreto Federal nº 3 .555/2000, 
decreto Federal nº 10 .024/2019, decreto municipal nº . 1 .766/2006, 
decreto municipal nº . 3443/2008, lei Federal nº . 8 .666/93, lei Com-
plementar nº . 123/2006, lei Complementar nº 147/2014 . data/horário 
para abertura das propostas: 08h do dia 17 de junho de 2020 . local 
aquisição do edital, e plataforma para realização do pregão eletrônico 
https://licitanet .com .br/, av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações 
pelo telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . ube-
raba/mG, 03 de junho de 2020, régis Gaspar alves, Pregoeiro .

5 cm -02 1360789 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

aVIso de lICITaçÃo
PC 042/2020 – PP srP 021/2020 – objeto: Contratação de empresa 
para confecção de materiais de comunicação visual para atender 
demanda do CIsruN/samu maCroNorTe – montes Claros/mG . 
Credenciamento 18/06/2020 às 08h00min - (38)2211-0003/3221-0009 
solicitação edital via email: licitacao@cisrun .saude .mg .gov .br e/ou 
retirada no site http://www.cisrun.saude.mg.gov.br - Pregoeira Oficial: 
edilene b . Cangussu .

3 cm -02 1360892 - 1
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