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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Câmara municipal 
de Belo Horizonte

CÂmArA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 37/2019

aVIso de lICITaçÃo
a Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 10:00 horas do 
dia 4 de outubro de 2019, pelo site www .comprasnet .gov .br, licitação 
na modalidade Pregão eletrônico, tendo por objeto aquisição de ferra-
gens para manutenção do sistema predial da CMBH . o texto integral 
do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se 
à disposição dos interessados na Internet, nos sites www .comprasnet .
gov .br , (utilizando-se para pesquisa o Código uasG nº 926306)  e 
www .cmbh .mg .gov .br (link Transparência < licitações), bem como na 
seção de apoio a licitações, telefone: (31) 3555-1249, no horário de 
9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais .

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2019 .
Fabiana Miranda Prestes

Pregoeiro(a)
4 cm -20 1274587 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

AGÊNCiA rEGuLADorA iNTErmuNiCiPAL DE 
SANEAmENTo BáSiCo DE miNAS GErAiS – AriSB-mG.

Resolução Nº 078/2019, dispõe sobre a homologação da classificação 
final do Concurso Público Edital 01/2019. O presidente da Agência 
reguladora Intermunicipal do saneamento Básico de Mimas Gerais, 
no uso de atribuição que lhe confere a Cláusula Vigésima primeira, VII 
da 2ª alteração do Protocolo de Intenções, e com fundamento na Cláu-
sula 12 .1 do edital n° 01/2019 do Concurso Público para provimento de 
cargos do quadro de pessoal da agência reguladora Intermunicipal do 
saneamento Básico de Mimas Gerais - arIsB-MG; resolve:
Art. 1° - Homologar a classificação final dos candidatos aprovados no 
Concurso Público para Ingresso no quadro de pessoal da agência regu-
ladora Intermunicipal de saneamento Básico de Minas Gerais-MG .
art . 2° - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2019 .
Geraldo antônio da silva
 Presidente da arIsB-MG

4 cm -20 1274619 - 1

ASSEmBLEiA DE DEuS miSSÃo- 
miNiSTÉrio DE BrASiLANDiA/ mG 

edITal de CoNVoCaçÃo . a assembleia de deus Missão - Minis-
tério de Brasilândia de Minas/MG, organização religiosa inscrita no 
CNPJ/MF 21 .895 .144/0001-23, com sede na rua Bernaldino dantas, 
425, Bairro Centro, em Brasilândia de Minas/MG, neste ato repre-
sentada pelo seu secretário de Ministério, Presbítero eliel dias silva, 
brasileiro, casado, Ministro do evangelho, CPF: 040 .341 .506-37, rG: 
7 .573 .453, em cumprimento às disposições estatutárias previstas nos 
arts . 26, 27, 28, 46 caput e § 2º e § 3º, 50, I; vem convocar os senhores 
Membros interessados para assembleia Geral extraordinária, a reali-
zar-se na sede da Igreja, na Bernaldino dantas, 425, Bairro Centro, em 
Brasilândia de Minas/MG, no dia 01 de outubro de 2019, às dezenove 
horas em primeira convocação, e dezenove horas e quinze minutos em 
segunda convocação, a fim de tratar do seguinte assunto: referendo da 
indicação do Ministério para o cargo de Presidente da assembleia de 
deus Missão – Ministério de Brasilândia de Minas/MG, do Pr . antônio 
Targino dos Passos, brasileiro, casado, ministro do evangelho, CPF: 
566 .031 .426-00, rG: M-8 .464 .43, para ocupar o cargo de Pastor Presi-
dente da Igreja nos termos dos artigos 23 e 50, I . Brasilândia de Minas/
MG, 24 de setembro de 2019 . assembleia de deus Missão - Ministério 
de Brasilândia de Minas/MG, CNPJ/MF 21 .895 .144/0001-23, a) eliel 
dias silva .

5 cm -19 1274371 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE PArA 
GErENCiAmENTo DA rEDE DE urGÊNCiA E 

EmErGÊNCiA DA mACro SuDESTE – CiSDESTE .
aVIso de lICITaçÃo

lICITaçÃo N° 060/2019 . PreGÃo PreseNCIal N° 026/2019 . o 
CIsdesTe faz saber que as 09:00h do dia 08 de outubro de 2019, no 
auditório da sede do CIsdeTe, localizado na rua Cel . Vidal, nº800, 
Bairro são dimas, JuIZ de Fora, será realizada licitação para regis-
tro de preços para o fornecimento de combustível tipo Óleo diesel s10, 
para abastecimento 24 (horas), visando suprir as necessidades da frota 
de veículos oficiais e ambulâncias, atendendo desta forma as microrre-
giões de leoPoldINa-MG e lIMa duarTe-MG, para atender as 
necessidades do CISDESTE, conforme condições e especificações do 
Termo de referência – anexo II do edital . o edital completo poderá 
ser obtido na sede do CIsdesTe ou acessado pelo endereço eletrônico . 
www .cisdeste .com .br (edITaIs-lICITações) . demais informações 
poderão ser obtidas pelo tel .: (32) 3250-0361 . JuIZ de Fora, 20 de 
setembro de 2019 . Izauro dos santos Callais – Pregoeiro . 

4 cm -20 1274460 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS 

- PorTarIa Nº 947/2019 . a Presidente do Conselho regional 
de Medicina do estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições, 
resolVe: art . 1º - Nomear Filipe Tadeu sales para o emprego per-
manente de Técnico de Contabilidade, do quadro deste Conselho, apro-
vado em 3º lugar para Belo Horizonte/MG, do Concurso 01/2017, 
homologação publicada em 10/08/2017 no Jornal Minas Gerais . art . 2º 
- deverá o candidato apresentar a documentação a que se refere o item 
15 .4 do edital, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta 
Portaria, para posterior posse . Belo Horizonte, 19 de setembro de 2019 . 
Cons .ª Cláudia Navarro Carvalho duarte lemos – Presidente .

3 cm -20 1274764 - 1

DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA E 
ESGoTo DE PoÇoS DE CALDAS/mG

CoMuNICado
ToMada de Preços 005/2019 – ProCesso Nº 072/2019
(composta por lote 1 - ampla disputa e lote 2 - exclusivo para 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas)
o departamento Municipal de Água e esgoto de Poços de Caldas - 
MG comunica que em relação à Tomada de Preços 005/19 que tem por 
objeto a Contratação de pessoa jurídica para execução dos seguintes 
lotes: lote 01 - aberto à ampla disputa: execução de linha de recalque 
de água tratada entre a eTa IV e o reservatório elevado CoHaB para 
reforço de abastecimento no Jd . Kennedy – 1ª fase - obra 4223/2019, 
incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
conforme especificações técnicas e demais anexos - lote 02 - Desti-
nado à participação exclusiva de Me, ePP e equiparadas: execução de 
extensão de rede de água tratada na rua 03 do distrito Industrial 1ª fase 
- obra 4225/2019 (lote 2), incluindo o fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos conforme especificações técnicas e demais 
anexos, deverá ser considerado o seguinte: 1- A data de abertura fica 
prorrogada para o dia 07/10/2019 às 13:15 horas em virtude de questio-
namento; 2- Retifica a data da visita técnica que consta no edital, onde 
se lê: 28/09/19, leia-se: 25/09/19; 3 –Haverá mais uma visita técnica 
que deverá ser realizada no dia 02/10/2019 às 13:00 horas, devendo 
ser agendada com a servidora lays, através do telefone 35 .3697 .0600 – 
ramal 7043 ou do e-mail: lays@dmaepc .mg .gov .br . demais condições 
permanecem inalteradas . Poços de Caldas, 20 de setembro de 2019 - 
Comissão Permanente de Julgamento de licitações .

6 cm -20 1274734 - 1

DmE DiSTriBuiÇÃo S.A. – DmED - 
CNPJ nº 23 .664 .303/0001-04 - NIre 3150021609-1 – aTa de 
asseMBleIa Geral eXTraordINÁrIa, realIZada eM 
28 de aGosTo de 2019 - Hora e loCal . Às 10:00h, na sede 
social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, estado de Minas 
Gerais, na rua amazonas, nº 65, Centro . CoNVoCaçÃo e Pre-
seNça: Presentes os representantes do único acionista da Compa-
nhia, nos termos do artigo 28, §3º do estatuto social da dMe Poços 
de Caldas Participações s .a . - dMe, conforme autorização do Con-
selho de administração da dMe, proferida na 41ª reunião ordinária, 
realizada em 27/08/2019; sendo, portanto, desnecessária a convocação, 
em vista do disposto no artigo 124, §4º, da lei das s .a . Fizeram-se 
presentes também os diretores da Companhia: sr . alexandre afonso 
Postal – diretor superintendente, sr . Miguel Gustavo durante de oli-
veira – diretor administrativo Financeiro e o sr . Marco César Cas-
tro de oliveira – diretor Técnico, e também o sr . renan Pereira Con-
solini – Presidente do Conselho Fiscal . Mesa . Presidente: sr . Cícero 
Machado de Moraes; secretária: sra . roslândia andrade de Gouvêa 
Milani . ordeM do dIa: 1 . Pagamento de Juros sobre o Capital Pró-
prio à dMe . delIBeraçÃo: 1 . Considerando: i) o pleito do Chefe 
do Poder executivo, realizado através do oF . sMG Nº 0823/2019 de 
27/08/2019; ii) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê 
de auditoria estatutário, exarados em 26/08/2019; iii) a aprovação do 
Conselho de administração da dMed, exarada na 5ª reunião ordi-
nária, realizada em 27/08/2019; iv) a definição do voto proferida pelo 
Conselho de administração da dMe Poços de Caldas Participações 
s .a . – dMe, na 41ª reunião ordinária, realizada em 27/08/2019; e v) 
a planilha de cálculos para apuração de Juros sobre o Capital Próprio da 
Companhia, referente ao período de janeiro a julho de 2019 - (anexo 
I), o único acionista da Companhia referenda o pagamento de saldo 
residual de Juros sobre Capital Próprio à dMe, o qual totaliza o valor 
de r$8 .796 .950,73, que deduzido do valor de r$7 .048 .002,19, pago 
a título de Juros sobre Capital Próprio relativos ao período de janeiro 
a maio de 2019, resulta no valor residual bruto de r$1 .748 .948,54, 
que deduzido de IrrF no valor de r$262 .342,28, perfaz o montante 
líquido a ser pago de r$1 .486 .606,26, a serem imputados aos dividen-
dos obrigatórios, nos termos do artigo 30, § 2º da lei Complementar 
Municipal nº 111/2010 e artigo 7º, § 1º do estatuto social da dMed . 
eNCerraMeNTo: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a 
presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada . Poços de 
Caldas, 28 de agosto de 2019 . Mesa: Cícero Machado de Moraes - Pre-
sidente da Mesa; roslândia andrade de Gouvêa Milani - secretária da 
Mesa; acionista: dMe Poços de Caldas ParTICIPações s .a .-
dMe: Marcelo dias loichate - diretor de Novos Negócios; Miguel 
Gustavo Junqueira Franco - diretor administrativo Financeiro . - o 
anexo encontra-se devidamente arquivado na sede social da Compa-
nhia. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico registro 
sob o nº 7471294 em 16/09/2019 da empresa dMe dIsTrIBuICao 
s .a . - dMed, Nire 31500216091 e protocolo 194054501 - 10/09/2019 . 
autenticação: 2874552Bed1551507316a576eBe94C8a7F7e7F24 . 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este docu-
mento, acesse http://www .jucemg .mg .gov .br e informe nº do protocolo 
19/405 .450-1 e o código de segurança XBrs esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 17/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim 
secretária-Geral .”

12 cm -19 1274416 - 1

FuNDAÇÃo CuLTurAL CALmoN BArrETo. 
aviso de licitação . Processo licitatório nº 09/2019 - Tomada de Pre-
ços nº 02 .001/2019 . a FuNdaçÃo CulTural CalMoN Bar-
reTo, comunica aos interessados que realizará o Processo licitatório 
nº 09/2019 na modalidade Tomada de Preços nº 02 .001/2019, desti-
nado a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para reforma 
e revitalização do “Museu dona Beja”, através do Programa Nacio-
nal de apoio à Cultura – ProNaC nº 184960 – Museu Histórico de 
Araxá – Dona Beja, conforme especificações constantes do Memorial 
descritivo, Projetos, Planilhas e demais anexos integrantes do edital . 
a sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta 
comercial dar-se-á no dia 10/10/2019 às 09h00min e abertura dos mes-
mos às 09h15min . o edital na íntegra encontra-se a disposição dos inte-
ressados na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto, situada à Praça 
arthur Bernardes, nº 10 – Centro, araxá/MG, CeP: 38 .183-218, à partir 
do dia 24/09/2019 . demais informações pelo telefone (34) 3612-2433, 
araxá-MG, 18/09/2019 . régia Mara Côrtes de aguiar – Presidente da 
Fundação Cultural Calmon Barreto .

4 cm -19 1274271 - 1

iATE CLuBE LAGoA DoS iNGLESES 
CNPJ: 17 .193 .921/0001-10

edITal de CoNVoCaçÃo Para asseMBlÉIa Geral

o Comodoro eleito para o biênio 2017/2019 do Iate Clube lagoa dos 
Ingleses - IClI, sr . antônio Carlos Costa Junior, inscrito no CPF: 
589 .007 .646-91, no uso de suas atribuições conferidas pelo art .º 60, 
alínea “d”, na forma do artigo 49, Parágrafo Primeiro, do Capítulo 
VI do estatuto vigente do clube, convoca os associados beneméritos 
e efetivos, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem 
em asseMBleIa Geral, a ser realizada no dia 23 de setembro de 
2019, na sede social do IClI, às 14:30 horas em primeira convoca-
ção, com a presença da maioria absoluta de seus membros, ou às 15:00 
horas em segunda convocação, com a presença de qualquer número de 
membros, para:

Justificar o atraso na eleição da nova gestão do biênio 2019/2021;

declarar aos associados os atos praticados por esta gestão no período de 
vacância, entre as datas de 30/04/2019 à 13/07/2019;

Convalidar os atos praticados neste período que ficou em aberto, por 
meio de votação;

Convalidar também por votação a eleição da nova diretoria realizada 
em 13/07/2019, para o biênio 2019/2021 .

 Iate Clube lagoa dos Ingleses
 antônio Carlos Costa Junior

CPF: 589 .007 .646-91
CoModoro

7 cm -18 1273848 - 1

 iTAurB – EmPrESA DE DESENVoLVimENTo 
DE iTABirA LTDA.

TerMo de HoMoloGaçÃo
Pelo presente termo, HoMoloGo o Processo licitatório 
GMP/023/2019 - Pregão Presencial N°018/2019, cujo objeto consiste 
na aquisição de equipamentos de Proteção diversos e Protetores 
solares, para atender os empregados da ITaurB em suas atividades, 
no município de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações 
constantes no anexo III - Termo de referência do edital, com 
vigência de 12 (doze) meses . Que teve como vencedoras as empresas 
ludMYlla MaTIas dI IorIo - Me: lote nº01: r$2 .091,00 – lote 
nº02: r$6 .80000 – lote nº03: r$3 .590,00,00 – lote nº04: r$2 .160,00 
– lote nº05: r$2 .920,00 – lote nº06: r$454,00 – lote nº07: 
r$2 .710,00 e lote nº08: r$10 .718,00; e BH seG eQuIPaMeNTos 
de ProTeçÃo INdIVIdual lTda - ePP: lote nº09: r$41 .800,00 . 
Itabira/MG, 20 de setembro de 2019 . sérgio do amaral - diretor 
Presidente .

4 cm -20 1274520 - 1

iTAurB – EmPrESA DE DESENVoLVimENTo 
DE iTABirA LTDA.

CoMuNICado de delIBeraçÃo
ProCesso lICITaTÓrIo GMP/016/2019 - 

PreGÃo PreseNCIal Nº012/2019
o Pregoeiro da ITaurB no uso de sua atribuições legais, torna público 
aos interessados, para o pleno cumprimento ao disposto no inc . VIII do 
art . 9º, do decreto Federal nº 3 .555/2000, a interrupção da contagem 
de prazo para julgamento do recurso administrativo referente ao Pre-
gão Presencial Nº012/2019, cujo objeto consiste na aquisição de pneus 
novos para utilização na frota de veículos e máquinas da ITaurB no 
município de Itabira/MG . esta decisão fundamenta-se na necessidade 
de produção de provas legalmente constituídas, as quais servirão de 
base para que o Pregoeiro possa realizar um julgamento objetivo e pre-
ciso, em virtude da complexidade do recurso interposto . Por motivo 
das razões supramencionadas, fica adiada a decisão deste Recurso para 
posterior deliberação . Maiores informações poderão ser obtidas através 
dos telefones: (31) 3833-4014 e 3833-4013, ou pelo e-mail licitacao@
itaurb .com .br . Itabira - MG, 20 de setembro de 2019 . Cláudio lisboa 
Bicalho – Pregoeiro .

5 cm -20 1274699 - 1

LEiLoEiro LuCAS rAFAEL ANTuNES morEirA
edital de leilão 001/2019 da Prefeitura de Piranguçu/MG

Torna público que levará a leilão em 13/11/2019 às 09:00hs, na Câmara 
Municipal, av . Ministro aureliano Chaves, 420, Centro, seus bens 
inservíveis: veículos diversos e outros bens . Fone: 37-3242-2218 .

1 cm -20 1274575 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE mAriANA
aVIso de resulTado, adJudICaçÃo e HoMoloGaçÃo 
de lICITaçÃo . Modalidade: Concorrência Pública CP005/2019 . 
Tipo/critério de julgamento: menor preço global, em sistema registro 
de preços, execução indireta sob regime de empreitada por preços uni-
tários . Procedimento PrC018/2019, objeto: eventual contratação de 
empresa para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, 
para fechamento de áreas pertencentes ao serviço autônomo de Água 
e esgoto – saae Mariana/MG (sede e distritos) . Vencedor: Forzan 
locações e serviços eireli: (CNPJ: 07 .678 .133/0001-60), com a pro-
posta no valor de r$1 .586 .285,30 (um milhão quinhentos e oitenta e 
seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) . estando de 
acordo com a lei, adjudico e homologo, em 17 de setembro de 2019, 
nos termos da lei Federal nº 8 .666 de 1993 . amarildo antônio Teixeira 
Júnior . diretor executivo

4 cm -20 1274445 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG

aVIso ToMada de Preços Nº 03/2019
o serviço Municipal de saneamento Básico de unaí-MG, torna público 
para conhecimento das empresas interessadas, que a Comissão Perma-
nente de licitação decidiu usar do direito de abrir prazo de diligência 
para esclarecer a questão da irregularidade da Certidão de registro e 
Quitação de Pessoa Jurídica do Crea/MG apresentada pela empresa 
C&a CoNTruTora lTda . Quaisquer informações necessárias, 
poderão ser obtidos através do telefax (38) 3676-1521, site www .saaeu-
nai .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@saaeunai .mg .gov .br . unaí-MG, 20 
de setembro de 2019 –divisão de Compras, licitações e Contratos .

3 cm -20 1274808 - 1

15 cm -20 1274447 - 1

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.409.834/0001-55 - NIRE 31.300.028.186 

Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2019
A Assembleia Geral Extraordinária da PRIME INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES S.A. (“Companhia”), instalada com a presença de 
todos os seus acionistas representando a totalidade do capital social, 
independentemente de convocação, presidida pelo Sr. ALEXANDRE 
MACHADO VILELA e secretariada pela Sra. BIANCA BATISTA 
MARTINS, realizou-se às 10:00 horas do dia 10 de setembro de 2019, 
na sede social da Companhia, na Avenida Barão Homem de Melo, 
nº 2222, 8º andar, sala 802, letra A, bairro Estoril, Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, CEP 30494-080. Na conformidade da 
Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, 
por unanimidade de votos: Reeleger, para compor o Conselho de 

exercício social encerrado em 31/12/2020, os seguintes membros: 
1) o Sr. ALEXANDRE MACHADO VILELA, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-527.422 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 398.664.406-72, com domicílio 

sala 801, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 
30494-080; 2) o Sr. RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE 
SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 
Identidade nº MG-5.500.127 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o 

Mário Werneck, nº 621, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, CEP: 30455-610 e 3) o Sr. RICARDO EFROIM 
ZATZ BLÁS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade nº MG-1.083.985 PC/MG e inscrito no CPF 

Barão Homem de Melo, nº 2222, 8º andar, sala 802, letra B, bairro 
Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-080. 

das cominações legais, que não se acham impedidos de exercer a 
administração da Sociedade ou participar de atividades mercantis, por 
lei especial ou em virtude condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos e participações societários, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 
10 de setembro de 2019. ALEXANDRE MACHADO VILELA, 
Presidente da Mesa; BIANCA BATISTA MARTINS, Secretária da 
Mesa. Acionistas presentes: ALEXANDRE MACHADO VILELA, 
JOSÉ LUIZ MEIRELES, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 
S.A., representada por Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de 
Souza Maia; RODRIGO MADEIRA LEITE, FASIA GERMANA 
BESERRA BRAGA (representada por Rodrigo Madeira Leite), 
RAPHAEL SOARES PAIVA (representado por Rodrigo Madeira 
Leite), e JOÃO CARLOS SILVA ARAÚJO MONTEIRO 
(representado por Rodrigo Madeira Leite). Declara-se, para os 

BATISTA MARTINS, Secretária da Mesa Junta Comercial do Estado 

da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES 
S/A, Nire 31300028186 e protocolo 194052222 - 12/09/2019. 
Autenticação: 7A56455EB4B3A738719DF749C747EC9DC4CC49. 

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do 

autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2019 por Marinely de 

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE Do ALTo Do rio PArá 

-CredeNCIaMeNTo 06/2019 . oBJeTo: credenciamento de pes-
soas jurídicas que possuam unidade (s) móvel (is) para realização de 
exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal e Papanicolau, 
para atendimento das demandas dos Municípios que integram o CIs-
ParÁ . Período de credenciamento: 23/09/2019 a 23/10/2019 . Informa-
ções e cópia do edital: CIsParÁ (r . raquel Ferreira, 559, Vila raquel, 
Pará de Minas, CeP 35 .661-008), e-mail cispara .licitacao@gmail .com, 
www .consorciocispara .com .br, tel . 37 3231-3700 . embasamento: lei 
8 .666/93 . Geralda a . Faria, Presidente da CPl .

3 cm -20 1274551 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE Do ALTo Do rio PArá

aVIso de ProrroGaçÃo . a data de abertura doProcesso 13/2019, 
Pregão Presencial 6/2019, reg . de Preços 6/2019 – objeto: contratação 
de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de remoção 
de pacientes por meio de veículo automotor (ambulância) -, fica pror-
rogada para o dia 25/09/2019, às 09:30h . Permanecem inalteradas as 
demais disposições . Informações e edital: CIsParÁ (r . raquel Fer-
reira, 559, Vila raquel, Pará de Minas, CeP 35 .661-008), Tel .373231-
3700, cispara .licitacao@gmail .com, www .consorciocispara .com .br . 
Bruna souza, Pregoeira .

3 cm -20 1274556 - 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 320190920190611021.
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87 cm -20 1274446 - 1

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. e sociedade em geral, as demonstrações contábeis 
da CONSTRUTORA COWAN S.A. 

BALANÇOS  PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

disponíveis na sede da empresa.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

2018 2017 2018 2017

Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Créditos e valores a receber
Estoques
Ativos destinados para venda

Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Créditos e valores a receber
Depósitos judiciais
Ativos destinados para venda

Investimentos 
Propriedades para investimento

Intangível

  466.180   500.641   618.621    687.067 

2018 2017 2018 2017
Receita bruta de serviços
Impostos incidentes sobre serviços
Receita líquida 
Custos dos serviços prestados

Gerais e administrativas
Tributárias
Resultado de equivalência patrimonial
Avaliação de ativos a valor justo
Ganho na alienação de participação em coligada
Provisão para perdas no recebimento de créditos

Baixa de ativos intangíveis

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

Participação atribuída aos não controladores

2018 2017 2018 2017

Resultado de equivalência patrimonial

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Aumento de provisões para riscos

impairment
Resultado de avaliação de ativos a valor justo (líquido de 
impostos)
Resultado na alienação de participação em coligada e 
propriedade para investimento

Aumento (diminuição) nos fornecedores e subempreiteiros
Diminuição de adiantamentos recebidos de clientes
Aumento em contas a pagar
Diminuição (aumento) nas obrigações tributárias
Diminuição nas contas a receber de clientes
Aumento (diminuição) nos créditos e valores a receber
Aumento (diminuição) líquido nos outros ativos e passivos
Aumento nos depósitos judiciais
Aumento (diminuição) nas obrigações sociais  446 
Diminuição (aumento) nos estoques

Dividendos recebidos de sociedades controladas e coligadas

Aquisição de investimentos
Receita com a alienação de participação em coligada e 
propriedade para investimento

Aumento de partes relacionadas (ativos) (i)

Aumento (diminuição) de partes relacionadas (passivos)

Aumento (redução) do capital social (ii)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
Diminuição (aumento) de participação de minoritários
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de 

 1.400  1.416 
 6.838 

 3.374 

2018 2017

Variação cambial de investimentos em controladas no exterior
 4.861  606 

2018 2017 2018 2017

Fornecedores e subempreiteiros

Dividendos e juros sobre capital próprio
Contas a pagar
Partes relacionadas

Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Partes relacionadas
Contas a pagar

Provisões para riscos
Fornecedores e subempreiteiros
Adiantamentos recebidos de clientes

Capital social

Ajuste de avaliação patrimonial

Participação de não controladores

  466.180   500.641   618.621    687.067 

 

Constituição da reserva para investimentos com os dividendos adicionais 

contribuição social

Variação cambial de investimento no exterior em controlada
Reversão de dividendos a distribuir        

contribuição social

Variação cambial de investimento no exterior em controlada
Ajuste decorrente de revisão de política contábil em coligada         

CONSTRUTORA COWAN S.A.
CNPJ/MF N° 68.528.017/0001-50

Diretor Presidente Diretor Diretor

SAAE – iTAGuArA/mG. 
edital de licitação modalidade Pregão n .º 021/2019 – objeto: Contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina 
e segurança no Trabalho - credenciamento dia 04/10/2019, às 9h, de 
acordo com as disposições das leis 8666/93 e 10 .520/2002 . edital 
completo no e-mail: saaeadministracao@conqnet .com .br ou saaealmo-
xarifado@conqnet .com .br . dotação orçamentária 17 .122 .0210 .2158-
33 .90 .39-05 . andréia souza de oliveira - Pregoeira . 

2 cm -20 1274751 - 1

SAAE iTAGuArA/mG.
 ata de registro de Preço nº036/2019 do Pregão n .º 017/2019 – objeto: 
registro de Preço para aquisição eventual e Parcelada de Mate-
riais de escritório . Órgão Gerenciador: saae Itaguara/MG, CNPJ 
20 .898 .672/0001-73 . detentor da ata: distribuidora de Produtos G .C .r 
eireli Me, CNPJ08 .108 .696/0001-86 . Vigência: 12 meses, a partir de 
22/08/2019 . Preços registrados no e-mail: saaealmoxarifado@conqnet .
com .br . Cristiane Maria das dores Freitas, diretora .

2 cm -20 1274755 - 1

SAAE DE SÃo LourENÇo/mG
avisos: Pregão eletrônico nº . 041/2019, objeto: registro de preços de 
tubos diversos para esgoto . data: 07/10/2019 às 15:00h . Pregão Presen-
cial nº . 020/2019, objeto: registro de preços de bica corrida, brita, pedra 
de mão e pó de pedra . data: 08/10/2019 às 14:30h .Pregão Presencial 
nº . 021/2019, objeto: aquisição de combustíveis . data: 04/10/2019 às 
10:00h .editais na íntegra disponível nos sites www .saaesaolourenco .
mg .gov .br e www .licitacoes .caixa .gov .br

2 cm -20 1274496 - 1

 SAAE BoA ESPErANÇA – mG
 serviço autonomo de Água e esgoto de Boa esperança – MG, aviso 
edital Pregão Presencial Nº 35-19 . o serviço autonomo de Água e 
esgoto do município de Boa esperança - MG, através da Pregoeira 
Valdinea de oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº 
35/19 -Processo nº 197/19 – registro de preço, sendo menor preço por 
item, para futura aquisição de peças para bomba 83 cv, com abertura 
para o dia 07/10/19 às 09:15 nove horas e quinze minutos . a cópia na 
íntegra do edital poderá ser retirada junto à Comissão de apoio ou atra-
vés da página da Internet www .saae .boaesperanca .mg .gov .br ou pelo 
e-mail licitacao@saae .boaesperanca .mg .gov .br . Qualquer informação 
adicional pelo telefone 35-3851-0559 . Boa esperança – MG 20 de 
setembro de 2019 .

3 cm -20 1274708 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE BuriTiZEiro-mG

o saae de Buritizeiro-MG torna público, que fará licitação na moda-
lidade PreGÃo PreseNCIal N o 003/2019, do tipo menor preço 
por item, para aquisição de Material Químico conforme edital . a ses-
são Pública ocorrerá no dia 02/10/2019, ás 12h30min na sede admi-
nistrativa do saae, av . Manoel Joaquim de Melo, 1 .100, Centro - 
Buritizeiro-MG . edital deverá ser solicitado pelo e-mail licitacao@
saaeburitizeiro .mg .gov .br  . 

Buritizeiro, 19 de setembro de 2019 . 
Thiago Martins dos santos – Pregoeiro .

3 cm -20 1274790 - 1

SAAE DE LAGoA DA PrATA-mG, 
Torna Público: PreGÃo PreseNCIal Nº . 083/19- objeto: Forneci-
mento de Gêneros alimentícios para o café dos funcionários . abertura: 
03/10/19-9:00h . edital: www .saaelp .mg .gov .br .Joana r . de oliveira 
lacerda- Pregoeira . 20/09/19 .

1 cm -20 1274786 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE PiumHi-mG.

ToMada de Preço Nº 04/2019 .ProCedIMeNTo lICITaTÓrIo 
N . 23/2019  MeNor Preço GloBal . o saae PIuMHI através da 
Presidente da Comissão Permanente de licitação vem tornar público 
que, após detida análise dos documentos de habilitação apresentados 
pelas licitantes participantes do certame, a CPl julgouHaBIlITada a 
licitante, HaBITar ProJeTos e CoNsulTorIa lTda - Me; por 
outro lado, a CPl julgou INaBIlITada a licitante,CoNsTruTora 
BrITo MoTa lTda . ambas as licitantes apresentaram declaração de 
desistência expressa quanto ao direito de interpor recurso . a sessão para 
abertura da proposta comercial da empresa habilitada fica designada 
para às 09 horas do dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2019 na sede 
administrativa desta autarquia . Piumhi-MG, 20/09/2019 . Maria das 
Graças Ferreira Barros Goulart–Presidente da CPl .

4 cm -20 1274640 - 1

SoCiEDADE uNiFiCADA DE EDuCAÇÃo DE EXTrEmA 
- CNPJ N .º 03 .769 .327/0001-10

edITal de CoNVoCaçÃo de asseMBleIa 
Geral eXTraordINÁrIa

 a Presidente da soCIedade uNIFICada de eduCaçÃo de 
eXTreMa, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) 
sob o n .º 03 .769 .327/0001-10, com sede situada na estrada Municipal 
Pedro rosa da silva, n .º 303, na Cidade de extrema, estado de Minas 
Gerais, CeP: 37 .640-000, sra . Terezinha aparecida Monteiro onisto, 
brasileira, divorciada, professora, inscrita no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) sob n .º 595 .983 .446-49 e no registro Geral (rG) sob o n .º 
10 .477 .150-1 ssP/sP, por meio do presente, convoca todos os associa-
dos para a asseMBleIa GeraleXTraordINÁrIa a ser reali-
zada no próximo dia 07 de outubro de 2019, às 10h, na sede da socie-
dade Unificada de Educação de Extrema, situada na Estrada Municipal 
Pedro rosa da silva, n .º 303, na Cidade de extrema, estado de Minas 
Gerais, CeP: 37 .640-000, em primeira convocação, e às 10 horas e 30 
minutos, em segunda convocação, a fim de tratar da seguinte ORDEM 
do dIa: - Instauração de procedimento administrativo para a exclusão 
de associados, com fundamento no art . 8 do estatuto, e consequente 
abertura de prazo para a apresentação de defesa, nos termos dos art . 8 
do estatuto e do art . 57 do Código Civil . a presente convocação se dá 
nos estritos termos estabelecidos no Estatuto da Sociedade Unificada 
de educação de extrema .

 extrema, 17 de setembro de 2019 .
Terezinha aparecida Monteiro onisto

 Presidente
6 cm -17 1273471 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE DE BrumADiNHo/mG - 
Homologo: PP50/19, PaC 99/19 Confec . Instal . toldo p/ sMs, 04 
meses .Venc: Feroli Comércio e serviços eIrelI, lotes 1/r$ 42 .000,00; 
2/r$ 13 .000,00 . Vlr global:r$ 55 .000,00 Junio a alves/sMs 

1 cm -20 1274722 - 1

LEiLoEiro FErNANDo CAETANo morEirA FiLHo
edital de leilão 02/2019-Processo nº021/2019-Torna público que 
levará a leilão online, em 15/10/2019, a partir das 10:00 horas, seus 
bens inservíveis: veículos . leiloeiro: Fernando C . M . Filho . Fone: (37) 
3242-2001, www .fernandoleiloeiro .com .br .

1 cm -20 1274578 - 1

uNiVErSiDADE ESTADuAL Do ToCANTiNS 

CNPJ: 01 .637 .536/0001-85

edITal sIMPlIFICado de INTeGralIZaçÃo de esTudos 
dos aCadÊMICos do sIsTeMa de eNsINo Na ModalI-
dade À dIsTÂNCIa Nº 01/2019 .
o reitor da uNIVersIdade esTadual do ToCaNTINs -
uNITINs, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legis-
lação vigente, torna público, pelo presente edital, a abertura do prazo 
aos acadêmicos oriundos do sistema de ensino de educação à distância 
(ead), ofertado pela unitins, para a apresentação documental volun-
tária dos cartões-resposta e/ou provas, com vistas à integralização da 
matriz curricular, bem como para solicitação de expedição de documen-
tos para transferência e aproveitamento de disciplinas cursadas .
das CoNdIções:
as solicitações e apresentação documental deverão ser feitas, exclusi-
vamente, por meio do sistema I-Protocolo, disponível no link: www .
unitins .br/editalead  .
Período para envio dos documentos e solicitações: 18/09/2019 a 
18/10/2019 .
A íntegra do Edital Simplificado com informações sobre o procedi-
mento e formas de envio de documentos encontra-se disponível no 
endereço eletrônico: https://www .unitins .br/, no qual o(a) acadêmico(a) 
deverá acompanhar todas as etapas do presente edital .

auGusTo de reZeNde CaMPos
reitor

6 cm -13 1272007 - 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 320190920190611022.
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SAPuPEmA PArTiCiPAÇÕES LTDA

CNPJ: 01 .492 .742/0001-44 / NIre: 3321029174-2
ata da assembléia Geral de sócios realizada em 23/08/2019 . Hora 
e loCal: Às 10:00 horas, na sede social, em Belo Horizonte, MG, na 
av . Barão Homem de Melo, nº 4500, sala 1101, estoril, CeP: 30 .494-
270 . ordeM do dIa: redução do Capital social da sociedade em r$ 
3 .339 .118,00, com a consequente alteração do caput da Cláusula Quinta 
do Contrato social . delIBeraçÃo: Todas tomadas por unanimidade 
de votos: a) Foi aprovada a lavratura da ata de forma sumária; b) Tendo 
em vista o prejuízo acumulado e o fato do valor do capital ser excessivo 
para o objeto social, deliberam a totalidade dos sócios promover a sua 
redução da seguinte forma: i) r$ 1 .840 .409,28 em razão da absorção 
do prejuízo, sendo: r$ 918 .585,08 de anamaria de Carvalho ribeiro; e 
r$ 921 .824,20 de alexandre de Carvalho ribeiro; ii) r$ 1 .498 .708,72 
em virtude do capital ser excessivo, sendo: r$ 750 .973,92 da ana-
maria de C . ribeiro; e r$ 747 .734,80 do alexandre de C . ribeiro . a 
redução é feita mediante entrega, a valor contábil, dos bens descritos 
nos anexos I e II; c) Portanto, o valor total a ser reduzido será de r$ 
3 .339 .118,00 com o cancelamento de 3 .339 .118 quotas, das quais ana-
maria de C . ribeiro terá 1 .669 .559 quotas canceladas; e alexandre de 
C . ribeiro terá 1 .669 .559 quotas canceladas . em razão desta redução 
de capital, foi aprovada a nova redação do caput da Cláusula Quinta do 
Contrato social da sociedade que passa a ter a seguinte redação: “Cláu-
sula Quinta: o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é no 
valor de r$ 4 .051 .154,00 (quatro milhões, cinquenta e um mil, cento 
e cinquenta e quatro reais), dividido em 4 .051 .154 (quatro milhões, 
cinquenta e uma mil, cento e cinquenta e quatro) quotas, com o valor 
nominal de r$1,00 (um real) cada quota, distribuídas entre os sócios na 
seguinte proporção: i) alexandre de Carvalho ribeiro - 2 .025 .577 quo-
tas – r$ 2 .025 .577,00; e ii) anamaria de Carvalho ribeiro – 2 .025 .577 
quotas – r$ 2 .025 .577,00” . Nada mais havendo a tratar a presente ata 
foi lida e aprovada tendo sido por todos assinada . alexandre de Carva-
lho ribeiro . anamaria de Carvalho ribeiro .

7 cm -19 1274436 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE DE ALFENAS-mG
extrato do 3° adiantamento ao Termo de Colaboração 018/2018 
Chamamento nº 001/2018, (INeX .004/2018), Processo n° 083/2018 . 
Contrato: Município de alfenas - MG . Contratado: ProesC-
PrJeTo esPeraNça eM CrIsTo Jesus, inscrito no CNPJ 
nº 22 .501 .116/0001-47 . do objeto: revisão de valores . alfenas, 
30/09/2019 . luiz antônio da silva, Prefeito Municipal .

2 cm -20 1274787 - 1

SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE TrANSPorTE 
DE VALorES Do ESTADo DE miNAS GErAiS

CNPJ/MF 42 .763 .912/0001-65
assembleia Geral extraordinária - Ficam convocadas, nos termos dos 
artigos 16, “i” e 17 do estatuto, as empresas associadas ao sindicato das 
empresas de Transporte de Valores do estado de Minas Gerais, inscrito 
no CNPJ sob o nº 42 .763 .912/0001-65 e aptas a votar a participarem 
da assembleia Geral extraordinária que será realizada na sede da enti-
dade, no estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo Horizonte, na rua 
erê, nº 23, salas 1007 e 1008, no Bairro do Prado, no dia 02/10/2019, 
às 10 horas e 30 minutos, em primeira convocação, com a presença da 
maioria absoluta das associadas, e às 11 horas, em segunda e última 
convocação, com a presença de qualquer número de associadas, para 
deliberarem sobre: I) concessão de empréstimo à Federação Nacional 
das empresas de Transporte de Valores-FeNaVal, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 10 .948 .707/0001-88, no valor de r$ 350 .000,00 (trezen-
tos e cinquenta mil reais); II) outros de interesse . Belo Horizonte, 20 
de setembro de 2019 . assinado: alexandre andrade Magesk Belmiro 
- Presidente .

4 cm -20 1274559 - 1

TErmiNAL DE CArGAS DE SArZEDo LTDA.
CNPJ nº 07 .695 .967/0001-84 - NIre: 3120742827-7

edITal de CoNVoCaçÃo de reuNIÃo de sÓCIos TerMI-
Nal de CarGas de sarZedo lTda ., por meio de seus adminis-
tradores, luiz Carlos Gazzinelli abrantes Júnior, brasileiro, casado em 
regime comunhão parcial de bens, administrador de empresas, porta-
dor da Carteira de Identidade nº M-8 .025 .950, expedida pela ssP/MG, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 990 .427 .116-04, residente e domiciliado 
na alameda do Morro, nº 190, apto . 700, Bairro Vila da serra, Nova 
lima/MG, CeP: 34 .006-083; luiz avelino Gonçalves simões, brasi-
leiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, 
portador da Carteira de Identidade nº 9947305, expedida pela ssP/sP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 009 .697 .886-49, residente e domiciliado 
na rua ouro Preto, nº 1523, apartamento 302, Bairro santo agosti-
nho, Belo Horizonte/MG, CeP: 30170-041 e José Francisco Martins 
de Viveiros, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de 
bens, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 9646 d, expedida 
pelo Crea/MG, inscrito no CPF sob o nº 235 .537 .157-15, residente e 
domiciliado na avenida dos Bandeirantes, nº 1 .235, apartamento 501, 
Bairro anchieta, Belo Horizonte/MG, CeP: 30310-403, convocam os 
sócios da sociedade para participar da reunião de sócios a realizar-se 
em 01/10/2019, às 10h, no sítio são Judas Tadeu, s/n, casa 02, bairro 
Jardim anchieta, município de sarzedo, Minas Gerais, CeP 32450-000, 
para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: a . deliberar 
sobre a distribuição de dividendos da sociedade relativos ao período 
de agosto de 2019 .

6 cm -20 1274794 - 1

TErmiNAL DE CArGAS DE PArAoPEBA LTDA.
CNPJ n .º 15 .008 .430/0001-27 - NIre: 3120937279-1

edITal de CoNVoCaçÃo de reuNIÃo de sÓCIosTerMI-
Nal de CarGas de ParaoPeBa lTda ., por meio de seus admi-
nistradores, luiz Carlos Gazzinelli abrantes Júnior, brasileiro, casado 
em regime comunhão parcial de bens, administrador de empresas, por-
tador da Carteira de Identidade nº M-8 .025 .950, expedida pela ssP/
MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 990 .427 .116-04, residente e domi-
ciliado na alameda do Morro, nº 190, apto . 700, Bairro Vila da serra, 
Nova lima/MG, CeP: 34 .006-083; luiz avelino Gonçalves simões, 
brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresá-
rio, portador da Carteira de Identidade nº 9947305, expedida pela ssP/
sP, inscrito no CPF/MF sob o nº 009 .697 .886-49, residente e domici-
liado na rua ouro Preto, nº 1523, apartamento 302, Bairro santo agos-
tinho, Belo Horizonte/MG, CeP: 30 .170-041 e José Francisco Martins 
de Viveiros, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de 
bens, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 9646 d, expedida 
pelo Crea/MG, inscrito no CPF sob o nº 235 .537 .157-15, residente e 
domiciliado na avenida dos Bandeirantes, nº 1 .235, apartamento 501, 
Bairro anchieta, Belo Horizonte/MG, CeP: 30310-403, convocam os 
sócios da sociedade para participar da reunião de sócios a realizar-se 
em 01/10/2019, às 10h30min, no sítio são Judas Tadeu, s/n, casa 02, 
bairro Jardim anchieta, município de sarzedo, Minas Gerais, CeP: 
32450-000, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: a . 
deliberar sobre o aumento do capital social da sociedade .

6 cm -20 1274793 - 1

HoSPiTAL muNiCiPAL Dr. GiL ALVES
 Pregão Presencial nº 026/2019 .o Hospital Municipal dr . Gil alves, atra-
vés de sua Pregoeira torna público que fará realizar no dia 03/10/2019, 
às 14:00 (Quatorze horas) licitação na modalidade Processo licitatório 
nº 031/2019, Pregão Presencial nº 026/2019, exclusivo para participa-
ção de microempresas, empresas de pequeno porte e empresário indivi-
dual, objetivando o registro de preço para futura e eventual contratação 
de empresa para prestação de serviços de manutenção com recarga de 
extintores pertencentes ao Hospital Municipal dr . Gil alves no muni-
cípio de Bocaiúva/MG, conforme especificações constantes no edital. 
Maiores informações pelo tel .: (38) 3251-6557 - e-mail: licitacoes1 .
hga@gmail .comPregoeira: Camila emanuele leal Martins

3 cm -20 1274779 - 1

FuNDAÇÃo HoSPiTALAr DE JANAÚBA

aviso de Homologação - Processo: 0000019/2019 . Pregão Presencial 
Nº000014/2019 . a autoridade competente, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente nos termos da Portaria nº 0001/2019- Funda-
ção Hospitalar de Janaúba, em consonância com a lei 10 .520 de 17 
de julho de 2002, resolve: Homologar o procedimento licitatório, do 
Pregão Presencial Para registro de Preços nº000014/2019 - Fundação 
Hospitalar de Janaúba, tipo “Menor preço por item”, cujo objeto trata 
de registro de preços para eventual aquisição de aquisição de Gêne-
ros alimentícios, sendo vencedora as empresas: . Flexx distribuidora 
de alimentos eireli, CNPJ: 11 .069 .669/0001-56, para os itens: 01,02
,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,5
6,57,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,80,81,82,83,84,8
6,87,88,89,90,92,94,96,97,98,Natalia distribuidora ltda-Me, CNPJ: 
04 .930 .131/0001-29, para o item, 74, Comercial Mauristela ltda-Me, 
CNPJ: 19 .103 .290/0001-27,para o item,18 .: estando toda a documenta-
ção apresentada de acordo com as exigências editalícias . Carla Marise 
domingues Cardoso Ferreira – Presidente da comissão . 

aviso de Homologação - Processo: 0000020/2019 . Pregão Presencial 
Nº000015/2019 . a autoridade competente, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente nos termos da Portaria nº 0001/2019- Fundação 
Hospitalar de Janaúba, em consonância com a lei 10 .520 de 17 de julho 
de 2002, resolve: Homologar o procedimento licitatório, do Pregão Pre-
sencial Para registro de Preços nº000015/2019 - Fundação Hospitalar 
de Janaúba, tipo “Menor preço por item”, cujo objeto trata de registro 
de preços para eventual aquisição de aquisição de Materiais de lim-
peza, Higiene e outros, sendo vencedora a empresa: . Natalia distribui-
dora ltda - Me, CNPJ: 04 .930 .131/0001-29,para os itens: 01,02,03,
04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54
,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102 .: 
estando toda a documentação apresentada de acordo com as exigên-
cias editalícias . Carla Marise domingues Cardoso Ferreira – Presidente 
da comissão .

8 cm -20 1274653 - 1

CoNCESSioNáriA DE roDoViAS 
miNAS GErAiS GoiáS S.A.

CNPJ/MF nº 19 .208 .022/0001-70 - NIre 31 .300 .105 .890
ata de reunião do Conselho de administração

data, Horário e local: em 02/09/2019, às 13h00, na sede em uberlân-
dia/MG . Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, 
por meio de conferência telefônica . Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e 
secretário: Marcello Guidotti . ordem do dia e deliberação: Por una-
nimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto 
em lei, os conselheiros aprovaram: (i) aceitar as renúncias apresen-
tada pelos srs . José Carlos Cassaniga, ao cargo de diretor Presidente 
da Companhia; e José de lima Palermo Filho, aos cargos de diretor 
superintendente e diretor de relações com Investidores da Companhia 
(“anexo I”) e (“anexo II”) respectivamente; e (ii) eleger, para o man-
dato de 02 (dois) anos ou até a eleição da nova diretoria, o que ocor-
rer por último, o sr . alberto luiz lodi, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, rG nº 57 .132 .621-3 ssP-sP, CPF/Me nº 666 .535 .766-04, 
residente e domiciliado em são Paulo/sP, com escritório na rua Gomes 
de Carvalho, 1 .510, conjuntos 31/32, Vila olímpia, como diretor Pre-
sidente da Companhia; e o sr . luis Carlos lima salvador, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 10.473.268 (Instituto de Identificação/MG) 
e CPF/MF nº 046 .440 .586-61, domiciliado em uberlândia/MG, com 
escritório na rua José rodrigues Queiroz Filho nº 1 .529, Bairro santa 
Mônica, na CeP 38408-252, como diretor superintendente e diretor 
de relações com Investidores da Companhia . os diretores ora elei-
tos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei, que possa impedi-los de exercer 
atividade mercantil . o Conselho de administração autorizou a diretoria 
da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deli-
beração acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato . 
encerramento: Nada mais . extrato da ata . uberlândia, 02/09/2019 . Pre-
sidente: Nicolò Caffo . secretário: Marcello Guidotti . Conselheiros: 
Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, Marcelo lucon e alberto luiz lodi . 
Marcello Guidotti - secretário da Mesa . Junta Comercial do estado de 
Minas Gerais, certifico o registro sob o nº 7473247 em 17/09/2019. 
Protocolo 193968304 - 04/09/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secre-
tária Geral .
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ANDrADE GuTiErrEZ ENGENHAriA S.A.

 CNPJ/MF nº 17 .262 .213/0001-94 – NIre: 3130009183-0
ata da assembleia Geral extraordinária realizada no dia 19 de setembro 
de 2019 . data, Hora, local: aos 19 (dezenove) dias do mês de setem-
bro de 2019, às 10h (dez horas), em sua sede social, na av . do Contorno, 
nº 8 .123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CeP 30110-937 . 
Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social . Pre-
sidência: Gustavo Braga Mercher Coutinho . secretário: ricardo Couti-
nho de sena . Convocação: dispensada a publicação em virtude do com-
parecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, 
nos termos do § 4º do artigo 124 da lei 6 .404/76 . deliberações aprova-
das por unanimidade: (i) a redução do capital social da Companhia no 
valor de r$ 105 .889 .685,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e oitenta 
e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), mediante a quitação de 
mútuo com a acionista andrade Gutierrez Investimentos em engenha-
ria s .a ., no valor de r$ 105 .889 .630,00 (cento e cinco milhões, oito-
centos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta reais) na data-base de 
30/04/2019, e o saldo no valor de r$55,00 (cinquenta e cinco reais), 
com devolução em moeda corrente do país para a acionista sole admi-
nistração e Participação ltda ., com o consequente cancelamento de 
105 .889 .685 (cento e cinco milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, 
seiscentas e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, passando o 
capital social da Companhia de r$ 1 .932 .689 .288,00 (um bilhão, nove-
centos e trinta e dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos 
e oitenta e oito reais) para r$ 1 .826 .799 .603,00 (um bilhão, oitocentos 
e vinte e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e 
três reais) . a redução de capital da Companhia se tornará efetiva e será 
realizada após o transcurso do prazo legal para oposição de credores, 
nos termos do artigo 174 da lei 6 .404/76 . (ii) Transcorrido o prazo 
legal, o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia passará 
a vigorar com a seguinte redação: “artigo 5º . o capital social é de r$ 
1 .826 .799 .603,00 (um bilhão, oitocentos e vinte e seis milhões, sete-
centos e noventa e nove mil, seiscentos e três reais), todo ele subs-
crito, integralizado em moeda corrente nacional e bens, dividido em 
1 .826 .799 .603 (um bilhão, oitocentas e vinte e seis milhões, setecentas 
e noventa e nove mil, seiscentas e três) ações ordinárias nominativas no 
valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma .” as acionistas ressaltam 
que a referida redução de capital não resulta em transferência financeira 
de quaisquer recursos da companhia para a acionista andrade Gutier-
rez Investimentos em engenharia s .a . em razão da quitação de mútuo 
entre elas . Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assem-
bleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por 
todos . assinaturas: p/andrade Gutierrez Investimentos em engenharia 
s .a .: ricardo Coutinho de sena e Gustavo Braga Mercher Coutinho . p/
sole administração e Participação ltda: daniel santa Barbara esteves 
e Gustavo Braga Mercher Coutinho . a presente ata confere com a origi-
nal lavrada no livro próprio . ricardo Coutinho de sena – secretário .
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moiNHo SuL miNEiro S.A.
NIre 31300047113 – CNPJ 25 .860 .305/0001-02

edITal de CoNVoCaçÃo de asseMBleIa Geral eXTra-
ordINÁrIa – Ficam convidados os senhores acionistas do Moinho 
sul Mineiro s .a . a se reunirem em assembleia Geral extraordinária, 
a se realizar no dia 30 de setembro de 2019, às 14h00min, no Podium 
apart Hotel, localizado na alameda Miguel Paschoal nº 120, bairro 
Jardim Vale dos Ipês, na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, 
CEP 37026-590, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
reforma do estatuto para (i) suprimir os atuais artigo 6º caput, o pará-
grafo único do artigo 9º, o artigo 10, o parágrafo único do artigo 25 e 
os artigos 26 e 27; (ii) alterar a redação do artigo 7º e seus parágrafos 
para incluir procedimentos relacionados ao exercício do direito de pre-
ferência, direito de veto em algumas situações e certas exceções em 
que o direito de preferência não se aplicará; (iii) incluir um novo artigo 
9º para estipular a obrigação da companhia de auxiliar os acionistas no 
envio de notificações envolvendo o exercício do direito de preferência; 
(iv) estipular que a denominação dos cargos da diretoria será definida 
pelo conselho de administração; (v) aumentar o número de conselheiros 
de administração, que passará a ser composto por um mínimo de 3 no 
máximo 7 membros; e (vi) consignar expressamente que o Presidente, 
o Vice-Presidente e o secretário do conselho de administração serão 
eleitos pelos seus pares na primeira reunião do conselho de administra-
ção que se seguir à sua eleição e que todas as deliberações no âmbito do 
conselho de administração serão tomadas pela maioria dos conselheiros 
presentes na reunião . 2) eleição de uma nova chapa para o conselho de 
administração, considerando o aumento do número de seus membros . 
Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à assem-
bleia geral portando documento de identidade . Nos termos do artigo 
126 da lei 6 .404/76, os acionistas poderão ser representados por pro-
curador, desde que estes apresentem o respectivo instrumento de man-
dato, com firma reconhecida em cartório. Varginha/MG, 19 de setembro 
de 2019 . Miguel eduardo Paula de luca – Presidente do Conselho de 
administração .
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CoNSTruTorA ATErPA S.A.
 CNPJ/MF 17 .162 .983/0001-65 – NIre 3130002413-0

aTa da asseMBleIa Geral ordINÁrIa realIZada eM 
07 de MaIo de 2019 . 1 . daTa, Hora e loCal: realizada às 14 
horas do dia 07 de maio de 2019, na sede social da Construtora aterpa 
s .a . (“Companhia”), localizada em Belo Horizonte, estado de Minas 
Gerais, na rua Wilson rocha lima, nº 25, 3º andar, Bairro estoril, CeP 
30 .494-460 . 2 . CoNVoCaçÃo e PreseNça: Foram cumpridas, no 
livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127, da lei nº 
6 .404, de 15 .12 .1976, (“lei das s .a .”), constatando-se a presença dos 
acionistas que representam a totalidade do capital social com direito 
a voto, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no 
livro de “Registro de Presença de Acionistas”, em razão do que fica 
dispensada a convocação, nos termos do art . 124, §4º, lei das s .a . 
3 . Mesa dIrIGeNTe: os trabalhos foram presididos pelo sr . andré 
Pentagna Guimarães salazar, tendo como secretário o sr . lucas Maga-
lhães Vasconcelos . 4 . ordeM do dIa: deliberar sobre: (i) a lavratura 
da ata da aGo na forma sumária como faculta o §1º do art . 130, da lei 
das s .a .; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras; (iii) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 5 . delIBe-
rações: Instalada a assembleia e após a discussão das matérias, sem 
que houvesse requerimento de leitura dos documentos previstos no art . 
133, da lei das s .a ., os acionistas, sem quaisquer restrições, resolve-
ram deliberar o seguinte: (i) aprovar a lavratura da ata da aGo na forma 
sumária nos termos do §1º do art . 130, da lei das s .a .; e (ii) aprovar, 
sem reservas, o relatório da administração e as demonstrações Finan-
ceiras acompanhadas do parecer dos auditores Independentes, relativas 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, publicados nos 
dias 27 e 30 de abril de 2019, nos jornais “diário do Comércio” e “diá-
rio Oficial de Minas Gerais”. (iii) Também foi aprovada a Proposta de 
destinação do Prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 no montante de r$15 .370 .561,38 (quinze milhões, 
trezentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito 
centavos) para a conta de prejuízos acumulados . Considerando a desti-
nação integral do resultado do exercício para a conta de prejuízos acu-
mulados e que o saldo da conta de prejuízos acumulados em 31 de 
dezembro de 2018 registrou o montante de r$122 .575 .789,62 (cento 
e vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e 
oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), a companhia não regis-
trou lucro líquido passível de ser distribuído como dividendo, inexis-
tindo, portanto, a distribuição de dividendos aos acionistas . 6 . eNCer-
raMeNTo: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou 
a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
acionistas presentes (Jasa Participações s .a . – Francisco José laborne 
salazar, lasa Participações s .a . – Francisco José laborne salazar e 
Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento em Participações – luiz 
Chrysostomo e Guilherme Borrelli), ficando autorizada a sua lavratura 
na forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura 
dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da lei 
das Sociedades por Ações. Certificando o Secretário (Lucas Magalhães 
Vasconcelos) e Presidente (andré Pentagna Guimarães salazar) que 
a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 7480821 
em 19/09/2019 da empresa CoNsTruTora aTerPa s/a, NIre 
3130002413-0 e protocolo 19/307 .842-2 - 16/09/2019 . (a) Marinely de 
Paula Bomfim – Secretária Geral.
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moNTEVErDE iNVESTimENToS AGENTES 
AuTÔNomoS DE iNVESTimENTo LTDA.

CNPJ/Me nº 17 .303 .099/0001-01
edital de Convocação

Ficam convocados os srs . sócios a se reunirem na sede da sociedade, 
no dia 08/10/2019, às 17:00 horas, a fim de deliberarem sobre a pro-
posta de exclusão por justa causa dos sócios Valéria Tuelher Martins de 
oliveira, leonardo augusto de Jesus e savio Geraldo silva Teodoro, 
nos termos do artigo 1 .085 do C .C, da Cl . 17 do Contrato social e da 
Cl . 5 .1 .5(i) do acordo de sócios da sociedade . a proposta de exclusão 
por justa causa de referidos sócios tem por base o descumprimento, 
pelos sócios, da obrigação de não solicitação prevista na Cl . 7 .2(ii) do 
acordo de sócios, haja vista que (i) Valéria Tuelher Martins de oli-
veira aliciou 2 sócios e 67 clientes da sociedade; (ii)leonardo augusto 
de Jesus aliciou 01 sócio e 48 clientes da sociedade; e (iii)savio 
Geraldo silva Teodoro aliciou 68 clientes da sociedade . diante da prá-
tica de referidas condutas, pelos referidos sócios infratores, a sociedade 
perdeu, até a presente data, 136 clientes, havendo um claro prejuízo aos 
seus negócios e pondo em risco a continuidade da sociedade, em vir-
tude de tais atos de inegável gravidade . os documentos que embasam 
as exclusões de referidos sócios encontram-se disponíveis na sede da 
sociedade para análise . a presente convocação é realizada de modo 
a dar ciência aos referidos sócios em tempo hábil para permitir o seu 
comparecimento e o exercício dos seus respectivos direitos de defesa . 
uma vez aprovada a exclusão, os sócios aprovarão a alteração da Cl . 4ª 
do Contrato social, a liquidação de suas quotas e a consequente altera-
ção do Contrato social . a administração .
(20, 21 e 24/09/2019)
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SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE GoNZAGA 
- eXTraTo de TerMo adITIVo 01/2019, Pl 09/2018, dispensa 
N° 07/2018 . objeto: Contratação de uma empresa especializada em 
locação com suporte e Manutenção e atualização dos Programas de 
Gestão Comercial da empresa saae de Gonzaga: Contas e Consu-
mos, requerimentos e atendimento ao Público . Contratado:GesTCoM 
INForMÁTICa lTda - Me,com fundamento no art . 57, II, da lei nº 
8 .666/93, o prazo de vigência do citado contrato, por meio deste termo 
aditivo fica prorrogado por mais 12 meses a contar de 29/08/2019 até 
29/08/2020 . renata almeida Nascimento - diretora .
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EXTrAmiL - EXTrAÇÃo E TrATAmENTo 
DE miNÉrioS S/A

CNPJ 16 .540 .486/0001-90 . aviso aos acionistas/Convocação para 
a .G .o - Convocamos os senhores acionistas para se reunirem em 
a .G .o . às 11:00 hs do dia 29/10/2019, na sede da Cia à av . Frei 
orlando, 633, nesta Capital, para deliberar sobre as seguintes matérias: 
1)apreciação das contas da diretoria, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2018; 2)Destinação do 
resultado; 3) Fixação dos honorários da diretoria; 5)outros assuntos de 
interesse da sociedade . Na oportunidade a Cia informa que se acham à 
disposição dos senhores acionistas em sua sede social, os documentos 
a que se refere o art . 133 da lei nº 6 .404 de 15/12/1976, relativos ao 
exercício encerrado em 31/12/2018 . BH, 20/09/2019 . (a) leonora rêgo 
de Castro - Presidente .
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Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA
Torna-se público para conhecimento de interessados a abertura do Pro-
cesso Nº 002/2019 – Pregão Nº 002/2019 . Menor Preço Global, que 
será realizado no dia 07 de outubro de 2019, credenciamento às 14:45 
horas e início da sessão pública às 15:00 horas, licitação na Modali-
dade Pregão Presencial tendo como objeto a contratação de empresa 
para licenciamento de uso de sistemas de informática integrados, con-
templando licenças de uso para: (1) software de Controle do Processo 
legislativo; (2) software de Consulta Pública pela Internet, serviços de 
implantação, treinamento para capacitação de pessoal técnico, estando 
inclusos os serviços de atualizações durante a vigência do contrato, 
assim como suporte técnico e a manutenção “in loco” e/ou via telessu-
porte sem limites de horas ou chamados . o texto integral do edital (con-
tendo todas as informações sobre o Certame) encontra-se a disposição 
dos interessados na internet no site: www .camaraguaranesia .mg .gov .br, 
bem como no Mural da secretaria do Poder legislativo, telefone: (35) 
3555-3508, no horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-
feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais .

Guaranésia, 20 de setembro de 2019 .
Érico Queiroz Neto

Pregoeiro
5 cm -20 1274563 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo/mG
 –CoNTraTo 010/2019 - torna pública a contratação realizada em 
16/09/2019 da empresa leaNdro de olIVeIra lIMa – Me, 
CNPJ: 10 .599 .583/0001-72, através do Pregão Presencial 002/2019, 
Processo licitatório 026/2019 . objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para serviços de organização, planejamento e realização de concurso 
público incluindo a elaboração, impressão, aplicação e correção das 
provas, para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de santana do Paraíso – MG  . Valor total de r$ 
7 .900 (sete mil e novecentos reais)  . Validade: 12 (doze) meses a partir 
de sua assinatura . 

Manoel do Nascimento assis - Presidente da Câmara
3 cm -19 1274379 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo/mG –
 CarTa CoNVITe 001/2019 - Tipo Menor Preço Global, Processo 
licitatório 0047/2019 . sessão Pública dia 02 de outubro de 2019 às 
14 horas, na rua alberina Pessoa, 51 – Centro - santana do Paraíso/
MG . Telefone (31)3251 .6338, (31)3251 .6341 . o objeto é: Contratação 
de pessoa jurídica especializada para execução de obra de reforma e 
pintura interna/externa, com fornecimento de material, mão-de-obra 
e todos os equipamentos necessários á perfeita realização dos servi-
ços, na Câmara Municipal de santana do Paraíso / MG . Preço máximo 
admitidor$ 127 .627,26 (Cento e vinte e sete mil, seiscentos e vinte 
e sete reais e vinte e seis centavos) . solicitação de cópia do edital e 
seus anexos até o dia anterior à data de entrega dos envelopes pelo 
e-mail setorlicitacaocmsp@gmail .com e pelo site Maria aparecida de 
araújo, Pregoeira . 

3 cm -19 1274101 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo/mG
 – CoNTraTo 009/2019 - torna pública a contratação realizada em 
06/09/2019 à empresa eletrogiga engenharia e Comércio ltda, Inscrito 
no CNPJ: 66 .306 .739/0001-34 ao objeto do presente procedimento, 
referente à Contratação de empresa especializada em engenharia elé-
trica para elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, 
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços para reestru-
turação da rede lógica (dados/voz) e rede elétrica na sede da Câmara 
Municipal de santana do Paraíso – MG no valor total de r$ 17 .800,00 
(dezessete mil e oitocentos reais), Validade: até dia 31(trinta e um) de 
dezembro de 2019 com início a partir da data de assinatura do contrato . 
MaNoel do NasCIMeNTo assIs, Presidente da Câmara .

3 cm -19 1274085 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi, 
torna pública a abertura do processo de licitação nº 015/2019, Pregão 
Presencial (registro de Preços) nº 012/2019 para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada em transmissão televisa, sendo trans-
mitida a escola legislativa, o Parlamento Jovem, as sessões ao vivo 
(ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas) e eventos 
promovidos pela Câmara Municipal de são João del-rei/MG . aber-
tura dia 07/10/2019, às 14h . local: sede da Câmara . edital disponí-
vel no site: www .camarasaojoaodelrei .mg .gov .br . Informações através 
do e-mail: licitacao@camarasaojoaodelrei .mg .gov .br ou do telefone 
(32)3379-3171 . 

3 cm -20 1274593 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BETim-mG 
– Tomada de Preços, n .º 001/2019, PaC n .º 021/2019, torna público, 
através da Comissão Permanente de licitação da empresa de Cons-
truções, obras, serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim – 
eCos, julgamento das propostas de preços da licitação supracitada . 
objeto: Contratação, sob o regime de empreitada a preços unitários, 
de empresa de engenharia para execução de serviços de Manuten-
ção e recuperação de Praças esportivas do Município de Betim/MG . 
A comissão deliberou por Desclassificar a proposta apresentada pela 
empresa, Construtora Norte ltda, por não apresentar o detalhamento 
da composição da administração local, item 1 .2 .1 da planilha de orça-
mento, conforme anexo disponibilizado, contrariando o item 7, alínea 
“C” do edital e por Classificar as demais propostas apresentadas pelas 
empresas: 1) Gabiotec Projetos e Construções ltda; 2) FF Construções 
ltda; 3) engesp Construções eireli e 4) Carvalho Queiros engenharia 
ltda e julgar e declarar a proposta da empresa, Gabiotec Projetos e 
Construções ltda vencedora do certame, por apresentar proposta em 
conformidade com o edital e menor valor global de r$1 .418 .190,06 
(um milhão, quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa reais e seis 
centavos) . a íntegra da ata encontra-se acostada ao PaC . o processo 
fica com vistas franqueadas aos interessados. Aguarda-se o prazo recur-
sal . elaine amaral dos santos- Presidente - CPl/eCos – 20/09/2019 .

5 cm -20 1274610 - 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 320190920190611023.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABAETÉ-

Processo 148/2019 . Município de abaeté/MG, localizado 
na Praça amador Álvares, 167, Centro, inscrito no CNPJ 
18 .296 .632/0001-00, torna público a abertura de Processo licita-
tório 148/2019, Pregão Presencial 36/2019, objetivando a contra-
tação de empresa para a execução dos serviços de calçamento em 
paralelepípedo, na avenida simão da Cunha, Bairro são lucas, 
conforme projetos anexos ao edital . a entrega e sessão de abertura 
dos envelopes serão no dia 03/10/2019 às 13:00 . Mais informa-
ções e edital poderão ser obtidas em dias úteis de 12:00 às 18:00, 
tel:373541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, licitação@abaete .
mg .gov .br . armando Greco Filho-Prefeito Municipal

3 cm -20 1274742 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA. 
aviso Pregão nº 029/2019 – registro de preços nº 010/2019 - 
Processo nº 042/2019 . aquisição de refeições pronta para aten-
dimento a diversas secretarias do Município de açucena e mar-
mitex para eventos . abertura: 09/201/2019 às 13h30min . o 
edital encontra-se no setor de licitações da Prefeitura - Telefone 
33-3298-1520 e email – licitacao@acucena .mg .gov .br . açucena, 
20 setembro de 2019 . HelleN CrIsTHIaN MoraIs de aZe-
Vedo . Pregoeira .

2 cm -20 1274720 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA/mG
-aviso Pregão nº 028/2019 - Processo nº 041/2019 - registro de 
Preço nº009/19 . aquisição de gás liquefeito de petróleo em boti-
jões de 13 kg, para manutenção das escolas da rede municipal de 
ensino e de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de açu-
cena/MG, edital exclusivos para MPe . abertura 08/10/2019 às 
13:30 horas . o edital encontra-se no setor de licitações . Telefone 
33-3298-1520 . email: licitação@acucena .mg .gov .br . açucena, 20 
de setembro de 2019 . 

Hellen Cristhian Morais de azevedo . Pregoeira .
2 cm -20 1274717 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA
aviso Pregão nº 030/2019-Processo nº-043/2019 registro de 
Preço nº011/2018 . objeto: aquisição de confecção de impressos 
gráficos em atendimento às diversas secretarias do Município de 
açucena/MG . edital com cotas reservadas pra MPe . abertura: 
11/10/2019 às 13h30min horas . o edital encontra-se no setor de 
licitações da Prefeitura-Telefone 33-3298-1520 - email: licita-
ção@acucena .mg .gov .br . açucena, 20 de setembro de 2019 . Hel-
len Cristhian Morais de azevedo . Pregoeira .

2 cm -20 1274723 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG
 aviso de licitação: Pregão Presencial 025/2019 - Tipo: Menor 
Preço Por lote - objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de montagem e organização de evento para 
a realização da 17ª Cavalgada e 6ª Festa do Peão de aguanil . – 
entrega dos envelopes: dia 04 de outubro de 2019 às 09h00min – 
abertura dos envelopes: dia 04 de outubro de 2019 às 09h15min 
– 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 -20 1274505 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG
 – aviso de suspensão de licitação . Pregão Presencial 
08 .117/2019 . Processo 141 . objeto: Concessão onerosa de uso 
para exploração comercial e administração, de lanchonete, no 
espaço público dentro do Parque do Cristo de araxá, conforme 
especificações e descrições técnicas constantes deste Edital. Fica 
suspenso o processo em epígrafe para readequação técnica do 
Termo de referência . em momento oportuno será designada nova 
data de abertura . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de 
Paula, Prefeito Municipal – 20/09/19 .

 PreFeITura MuNICIPal de araXÁ/MG – Termo de rati-
ficação, Homologação e Adjudicação de Licitação - Inexigibili-
dade por Credenciamento 12 .005/2018 . Processo nº 99 . o Prefeito 
Municipal de araxá, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no edital de Credenciamento nº 12 .005/2018, 
considerando a legitimidade do procedimento licitatório, resolve 
raTIFICar e HoMoloGar, a presente licitação, adjudicando 
seu objeto e convocando a credenciada Cooperativa de Crédito de 
livre admissão de araxá lTda - sIC, para assinatura do con-
trato . aracely de Paula, Prefeito Municipal . 25/03/19 .
 PreFeITura MuNICIPal de araXÁ/MG – Inexigibilidade 
por Credenciamento 12 .005/2018 . Processo 099 . extrato de Con-
trato . o Município de araxá e Cooperativa de Crédito de livre 
admissão de araxá lTda - sIC, valor global: r$ 1 .496 .000,00, 
firmam contrato de credenciamento de pessoa jurídica para pres-
tação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, 
taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipa-
lidade, através de daM, em padrão FeBraBaN, por intermédio 
de suas agências, com prestação de contas por meio magnético 
dos valores arrecadados . o contrato terá o seu valor global esti-
mado, sendo que este valor será distribuído de forma equânime 
entre todas as demais credenciadas pelo mesmo serviço do objeto, 
que serão remuneradas proporcionalmente de acordo com a quan-
tidade de serviços prestados . aracely de Paula, Prefeito Munici-
pal, 25/03/19 .

7 cm -20 1274488 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG -
 aviso de licitação Pregão 023/2019 - Tipo: serviço – regime: 
MeNor Preço uNITarIo – objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de professor de canto, teclado e teo-
ria musical; professor multi-instrumentista; Professor de recrea-
ção (educador Fisico) e de Professor de dança, para as crianças, 
adolescentes e de idosos que participam do Programa do sCFV . 
daTa da aBerTura: 03/10/2019– Quinta-feira,às 13:00h . 
Mais informações e edital completo junto à Prefeitura Munici-
pal de areado . Tel: (35) 3293-1333 ou (35) 3293-1693 - ramal 
227, pelo e-mail: compras@areado .mg .gov .br ou pelo site www .
areado .mg .gov .br .

 Termo aditivo do compra direta 06/2018 ref . a contratação de pro-
fessor de canto, teclado e teoria musical e professor multi-instru-
mentista . Partes: Prefeitura x VaNessa do laGo de ÁVIla 
FIrMINo . o objeto do presente instrumento é aditar em 25% 
do contrato nº 82/2019, correspondente ao valor de r$ 3 .750,00 
e prorrogar a vigência até 30/09/2019 . ass . 09/08/2019 . Pedro 
Francisco da silva – Prefeito .

 Termo aditivo do compra direta 17/2018 ref . a contratação de con-
tratação de aulas de Muay Thai . Partes: Prefeitura x MaTHeus 
VINICIus dos saNTos sIQueIra . o objeto do presente ins-
trumento é aditar em 25% do contrato nº 96/2019, correspondente 
ao valor de r$ 3 .700,00 e prorrogar a vigência até 31/10/2019 . 
ass . 26/08/2019 . Pedro Francisco da silva – Prefeito .

6 cm -20 1274697 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG.

 aviso de licitação – Pregão Presencial nº 102/2019 . Tipo: Menor 
Preço por Item . objeto: registro de preços para aquisições futu-
ras e parceladas de ferramentas manuais para construção civil, 
de acordo com as necessidades desta municipalidade . abertura: 
04/10/2019 - 15h00min . edital no site: www .boaesperanca .
mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 103/2019 . Tipo: Menor Preço 
por Item . objeto: registro de preços para fornecimento futuro e 
parcelado de peças para as motoserras, de acordo com as neces-
sidades da secretaria Municipal obras . . abertura: 08/10/2019 - 
10h00min . edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/licita-
coes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 104/2019 . Tipo: Menor Preço 
por Item . objeto: registro de preços para aquisições futuras e 
parceladas dos medicamentos alteplase (actilyse) 50mg, pó liof 
f/a + dil 50 ml, destinados à secretaria Municipal de saúde, para 
atendimento ao PaM – Pronto atendimento Municipal . aber-
tura: 08/10/2019 - 15h00min . edital no site: www .boaesperanca .
mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 105/2019 . Tipo: Menor Preço 
Global . objeto: registro de preços para fornecimento futuro e 
parcelado de refeições individuais servidas em marmitex (cardá-
pio do dia) destinadas a atender as necessidades do CaPs - Cen-
tro de atenção Psicossocial . abertura: 09/10/2019 - 10h00min . 
edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/licitacoes . Informa-
ções: (35) 3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 106/2019 . Tipo: Menor Preço 
por Item . objeto: registro de preços para aquisições futuras e par-
celadas de filmes Dry para Raio X, destinados à atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de saúde . abertura: 09/10/2019 
- 15h00min . edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/licita-
coes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 107/2019 . Tipo: Menor Preço 
por Item . objeto: registro de preços para fornecimento futuro 
e parcelado de materiais, tecidos e aviamentos para costura em 
geral, destinados a manutenção de Programas sociais, de acordo 
com as necessidades da secretaria Municipal de Promoção social 
e Habitação . abertura: 10/10/2019 - 10h00min . edital no site: 
www .boaesperanca .mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 
3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 108/2019 . Tipo: Menor Preço 
por Item . objeto: registro de preços para fornecimento futuro e 
parcelado de materiais e equipamentos para salão de beleza e pro-
dutos de estética, destinados a manutenção de Programas sociais . 
abertura: 10/10/2019 - 15h00min . edital no site: www .boaespe-
ranca .mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura MuNICIPal de Boa esPeraNça/MG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 109/2019 . Tipo: Menor Preço 
por Item . objeto: registro de preços para fornecimento futuro e 
parcelado de jogos de luzes para decoração natalina, objetivando 
a execução do Projeto Natal encantado . abertura: 11/10/2019 - 
10h00min . edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/licita-
coes . Informações: (35) 3851-0314 .

14 cm -20 1274597 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG

edITal de lICITaçÃo/ToMada de Preços Nº 010/2019
oBJeTo: Contratação de empresa para execução de reforma do 
muro do estádio Municipal Claudemiro Fernandes torres (Minei-
rão), compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos necessários à completa e perfeita implantação de 
todos os elementos definidos, em conformidade com os proje-
tos básico e executivo . o Município de Buritizeiro torna público 
que fará licitação na modalidade Tomada de Preços, no dia 10 de 
outubro de 2019, às 09:00, para contratação do objeto acima . o 
edital e seus anexos se encontram a disposição no departamento 
de licitações, na Prefeitura Municipal, sito à Praça Coronel José 
Geraldo, nº 01, Centro, Buritizeiro/MG, ou pelo site: wwwburiti-
zeiro .mg .gov .br/edital – usuário: edital – senha: edital .

Maria aparecida dos santos
Presidente CPl

4 cm -20 1274750 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG

edITal de lICITaçÃo/ToMada de Preços Nº 08/2019
 oBJeTo: Contratação de empresa para dar continuidade a execu-
ção de obras de construção de unidade básica de saúde, conforme 
a proposta nº 12134901000116001 habilitada pela portaria nº 
3022 de 27 de dezembro de 2016 do ministério da saúde, a serem 
utilizados recursos referentes ao programa de requalificação de 
uNIdade BÁsICa de saÚde (uBs) . o Município de Buri-
tizeiro torna público que fará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, no dia 09 de outubro de 2019, às 09:00, para contratação 
do objeto acima . o edital e seus anexos se encontram a dispo-
sição no departamento de licitações, na Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Coronel José Geraldo, nº 01, Centro, Buritizeiro/MG, 
ou pelo site: wwwburitizeiro .mg .gov .br/edital – usuário: edital – 
senha: edital .

Maria aparecida dos santos
Presidente CPl

4 cm -20 1274748 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmANDuCAiA-mG

aviso de licitação: Prc .241/19 -Pregão Presencial – nº118/19Tipo: 
Menor Preço por Item - objeto: aquisição de escavadeira Hidrau-
lica . abertura dia 07/10/2019 ás 09h00 . obs .: Informações e reti-
rada da integra do edital na Prefeitura; horário comercial no 
setor de Compras/licitações ou e-mail:licitacao3@camanducaia .
mg .gov .br .

2 cm -20 1274668 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBuÍ 
– aVIso de lICITaçÃo

PrC Nº . 928/2019 – TP Nº . 017/2019 – oBJeTo: recapeamento 
asfáltico, convênio Nº . 868653/2018 – Ministério do desenvolvi-
mento regional . a abertura será às 09h do dia 10/10/2019 . o edi-
tal encontra-se no site www .prefeituradecambui .mg .gov .br e no 
depto . de licitações . Inf .: (35) 3431-1167 .

2 cm -20 1274453 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBuÍ 
– aVIso de lICITaçÃo

PrC Nº . 930/2019 – TP Nº . 018/2019 – oBJeTo: execução de 
melhorias na praça do bairro vale do sol . a abertura será às 09h 
do dia 11/10/2019 . o edital encontra-se no site www .prefeitura-
decambui .mg .gov .br e no depto . de licitações . Inf .: (35) 3431-
1167 .

PrC Nº . 929/2019 – TP Nº . 019/2019 – oBJeTo: execução de 
melhorias na praça do bairro Nossa senhora aparecida . a aber-
tura será às 09h do dia 14/10/2019 . o edital encontra-se no site 
www .prefeituradecambui .mg .gov .br e no depto . de licitações . 
Inf .: (35) 3431-1167 .

PrC Nº . 931/2019 – TP Nº . 020/2019 – oBJeTo: execução 
de muro na uBs do Congonhal . a abertura será às 14h do dia 
14/10/2019 . o edital encontra-se no site www .prefeituradecam-
bui .mg .gov .br e no depto . de licitações . Inf .: (35) 3431-1167 .

4 cm -20 1274738 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE
PreGÃo PreseNCIal - edITal - Nº 29/2019 – aVIso: o 
Município de Campina Verde - MG, torna público para conhe-
cimento dos interessados, a abertura do procedimento licitatório, 
modalidade: Pregão Presencial – edital nº 29/2019, registro de 
Preços 13/2019, Processo 0007500/2019, objeto: registro de pre-
ços para a eventual futura contratação de empresa especializada 
para lavagem simples e completa para veículos leves e pesados de 
propriedade do município: secretaria de educação, secretaria de 
saúde, secretaria de assistência social, secretaria de Governo, 
secretaria de serviços urbanos e rurais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital próprio e seus 
anexos . Credenciamento, entrega dos envelopes de propostas e 
documentação de habilitação e sessão do Pregão: dia 04/10/2019, 
com início às 09:00 horas . edital completo e demais informações 
através dos site www .campinaverde .mg .gov .br no link licitações 
e Pregões ou pessoalmente na rua 30 nº 296, Bairro Medalha 
Milagrosa, CeP: 38270-000 – Campina Verde - MG ou telefone 
(34) 3412- 9101 - rodrigo Carneiro de oliveira - Pregoeiro .

4 cm -20 1274537 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANTAGALo/mG, 
INeXIGIBIlIdade n° . 004/2019 - ProCesso lICITaTÓrIo 
n° . 039/2019 . objeto Credenciamento para Contratação de Pro-
fissional Especializado Farmacêutico para atender a Secretaria 
de saúde de Cantagalo - MG . data e Horário para credenciar : 
23/09/2019 à 31/12/2019 de 13:00 às 17:00 hrs . Informações pelo 
fone: 33-3411 9001 ou email licitacantagalo@gmail .com . Greu-
siane rocha – Presidente da CPl .

2 cm -18 1273836 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG. 
aviso da Concorrência Pública 001/19 . Tipo Melhor Técnica . 
objeto: Concessão de direito real de uso onerosa e posterior doa-
ção de Imóvel rural situado á margem da rodovia MGT 154 a 
2 km do trevo da cidade em lugar denominado “Fazenda santa 
Terezinha”, com denominação anterior de “olhos d’ Água” neste 
município e Comarca de Capinópolis-MG, registrada na matrí-
cula nº 5 .246 CrI local em conformidade com a lei Municipal 
nº 1622/17 . data da entrega e abertura dos envelopes: 06/11/19 
às 14h (catorze horas) . edital no site: www .capinopolis .mg .gov .
br . Capinópolis-MG, 19/09/19 . luiz Carlos de oliveira – Presi-
dente da CPl .

3 cm -19 1274188 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG
 - Pregão Presencial n .º 69/2019, 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 . 126/2019, do tipomenor preço item,objetivando a 
aquisição de veículo MICrooNIBus 0KM 32 luGares para 
transporte escolar . a abertura da sessão será às 14 horas do dia 
04/10/2019, quando serão recebidos os envelopes (documenta-
ção e proposta comercial) e credenciados os representantes das 
empresas licitantes . www .capitolio .mg .gov .br

2 cm -20 1274577 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPuTirA/mG.
Processo licitatório nº 0139/2018 - Tomada de Preços nº 
003/2018 . extrato do 1º Termo aditivo ao Contrato nº 064/2018 . 
Partes: Município de Caputira e Construtora Irmãos Hubner ltda 
- ePP . objeto - Contratação de empresa especializada em obras 
e serviços de engenharia, para reforma da Quadra Poliesportiva 
Municipal na cidade de Caputira/MG, com recursos provenientes 
do Governo Estadual, firmado pelo convênio nº 1671001785/2017, 
secretária de estado de esportes . Motivo: Prorrogação de con-
trato pelo período de 12 meses, nos termos do art . 57, § 1º, da lei 
8 .666/93 . data de assinatura 17/09/2019 . Celso Gonçalves antu-
nes – Prefeito Municipal . 

3 cm -19 1274133 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPuTirA/mG.
Processo licitatório nº 0138/2018 - Tomada de Preços nº 
002/2018 . extrato do 1º Termo aditivo ao Contrato nº 063/2018 . 
Partes: Município de Caputira e Construtora Irmãos Hubner 
ltda - ePP . objeto - Contratação de empresa especializada em 
obras e serviços de engenharia, para reforma do estádio Muni-
cipal Gladinor Calixto na cidade de Caputira/MG, com recur-
sos provenientes do Governo Estadual, firmado pelo convênio 
nº 1671001782/2017, secretária de estado de esportes . Motivo: 
Prorrogação de contrato pelo período de 12 meses, nos termos 
do art . 57, § 1º, da lei 8 .666/93 . data de assinatura 17/09/2019 . 
Celso Gonçalves antunes – Prefeito Municipal .

3 cm -19 1274132 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CáSSiA/mG 
- Pl 519/19 – PreG . Pres 047/19 - registro de Preço nº 
027/2019 . a Prefeitura de Cássia/MG torna público para o conhe-
cimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, em sessão Pública em sua sede, na rua argen-
tina, nº 150, Jardim alvorada, na sala da seção de licitações e 
Contratos, às 7h30min do dia 02 de outubro de 2019, quando 
serão recebidos os credenciamentos, envelopes de proposta 
comercial (nº 01) e documentos para habilitação (nº 02), tendo 
como objeto a “Futura e eventual aquisição de Materiais e Insu-
mos de Consumo Hospitalar para a Manutenção das atividades da 
secretaria Municipal de saúde”, cujo critério de julgamento será 
o de “Menor Preço Por Item”, conforme anexos I e II . o edital do 
Pregão está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal, das 7h às 11h e das 13h às 17h – informações pelo 
tel . (0**35) 3541-5000 ramal 210 e/ou pelo e-mail alessandro .
andrade@cassia .mg .gov .br e daniela .sampaio@cassia .mg .gov .
brpara tirar dúvidas técnicas nos e-mails gabriela .brusiquesi@
cassia .mg .gov .br, camila .marquete@cassia .mg .gov .br, eliane .
david@cassia .mg .gov .br e vanessa .moreira@cassia .mg .gov .br ou 
pelo site www.cassia.mg.gov.br. Clicar em Publicações Oficiais e 
licitações . Cássia/MG, 09 de agosto de 2019 . Marcos aparecido 
Veiga Batista – Pregoeiro .

5 cm -20 1274635 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoromANDEL, 
eXTraTo da aTa de reGIsTro de Preços . Pregão Presen-
cial 045/2019 - Processo: 075/2019 - Órgão Gerenciador: Municí-
pio de Coromandel-MG . Vigência: 12 meses – objeto: aquisição 
de mudas e sementes de hortaliças, herbicidas e fertilizantes, para 
atender secretarias da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG . 
empresa: sanigran lTda – CNPJ:15 .153 .524/0001-90 – Valor: r$ 
6 .200,00 . a íntegra da ata se encontra no site www .coromandel .
mg .gov .br . Coromandel, 17 de setembro de 2019 . Nilda Maria dos 
anjos dorneles- Pregoeira .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, resul-
Tado de HaBIlITaçÃo . Pregão Presencial 045/2019 – srP, 
Processo: 075/2019 . empresa habilitada: sanigran lTda – 
CNPJ:15 .153 .524/0001-90 . data:17/09/2019 . Nilda Maria dos 
anjos dorneles - Pregoeira .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, aVIso de 
HoMoloGaçÃo . Pregão Presencial 045/2019 – srP, Pro-
cesso: 075/2019, em favor da empresa: sanigran lTda – CNPJ: 
15 .153 .524/0001-90 . data: 17/09/2019 .dione Maria Peres – Pre-
feita Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, eXTraTo 
da aTa de reGIsTro de Preços . Pregão Presencial 
047/2019 - Processo: 079/2019 - Órgão Gerenciador: Município 
de Coromandel-MG . Vigência: 12 meses – objeto: aquisição de 
filmes para raio-x, fixador e revelador para atender a Unidade de 
Pronto atendimento da secretaria Municipal de saúde da Prefei-
tura de Coromandel-MG . empresas: IBF INdusTrIa BrasI-
leIra de FIlMes s/a – CNPJ:33 .255 .787/0001-91 – Valor: r$ 
48 .249,00 . dIMeBras CoMerCIal HosPITalar lTda – 
CNPJ: 56 .081 .482/0001-06 - Valor: r$ 3 .828,00 . Valor Global da 
ata: r$ 52 .077,00 . a íntegra da ata se encontra no site www .coro-
mandel .mg .gov .br . Coromandel, 17 de setembro de 2019 . Nilda 
Maria dos anjos dorneles- Pregoeira .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, resul-
Tado de HaBIlITaçÃo . Pregão Presencial 047/2019 – srP, 
Processo: 079/2019 . empresas habilitadas: IBF INdusTrIa 
BrasIleIra de FIlMes s/a – CNPJ:33 .255 .787/0001-91 
e dIMeBras CoMerCIal HosPITalar lTda – CNPJ: 
56 .081 .482/0001-06 data:17/09/2019 . Nilda Maria dos anjos dor-
neles - Pregoeira .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, aVIso de 
HoMoloGaçÃo . Pregão Presencial 047/2019 – srP, Pro-
cesso: 079/2019, em favor das empresas: IBF INdusTrIa 
BrasIleIra de FIlMes s/a – CNPJ:33 .255 .787/0001-91 
e dIMeBras CoMerCIal HosPITalar lTda – CNPJ: 
56 .081 .482/0001-06 . data: 17/09/2019 . dione Maria Peres – Pre-
feita Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, eXTraTo 
da aTa de reGIsTro de Preços . Pregão Presencial 
048/2019 - Processo: 080/2019 - Órgão Gerenciador: Município 
de Coromandel-MG . Vigência: 12 meses – objeto: aquisição 
de medicamentos para atender a secretaria Municipal de saúde 
da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG . empresas: acacia 
Comercio de Medicamentos ltda – CNPJ: 03 .945 .035/0001-91 
– Valor: r$ 338 .327,50 . aglon Comercio e representações ltda 
– CNPJ: 65 .817 .900/0001-71 – Valor: r$ 49 .800,00 . Biohosp Pro-
dutos Hospitalares s/a – CNPJ: 18 .269 .125/0001-87 – Valor: r$ 
744 .497,80 . Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos ltda 
– CNPJ: 44 .734 .671/0001-51 – Valor: r$271 .218,70 . Comer-
cial Cirúrgica rioclarense ltda – CNPJ: 67 .729 .178/0002-20 
– Valor: 243 .235,80 . dimebras Comercial Hospitalar lTda 
– CNPJ: 56 .081 .482/0001-06 - Valor: 401 .182,80 . drM-dis-
tribuidora regional de Medicamentos ltda – ePP – CNPJ: 
26 .760 .171/0001-02 – Valor: r$ 81 .101 .70 . distrimix distri-
buidora de Medicamentos ltda – CNPJ: 01 .417 .694/0001-20 
– Valor: r$ 92 .811,00 . dM logística Hospitalar ltda – CNPJ: 
31 .396 .050/0001-63 – Valor:r$ 56 .453,00 . drogafonte ltda 
– CNPJ: 08 .778 .201/0001-26 – Valor: r$ 162 .429,00 . equi-
par Médico e Hospitalar ltda – CNPJ: 25 .725 .813/0001-70 
– Valor: 63 .067,20 . lumar Comercio de Produtos Farmaceuti-
cos ltda – CNPJ: 49 .228 .695/0001-52 – Valor: 65 .060,00 .Pro-
remedios dist . de Produtos Farm . e Cosmeticos eireli – CNPJ: 
05 .159 .591/0001-68 – Valor:r$439 .794,72 .Pro-saúde distri-
buidora de Medicamentos eireli – CNPJ: 21 .297 .758/0001-03 – 
Valor: r$134 .969,10 .Ts Farma distribuidora eireli – ePP – CNPJ: 
21 .189 .554/0001-59 – Valor: r$55 .456,00 . Global da ata: r$ 
3 .199 .404,32 . a íntegra da ata se encontra no site www .coroman-
del .mg .gov .br . Coromandel, 17 de setembro de 2019 . Nilda Maria 
dos anjos dorneles- Pregoeira

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, resulTado 
de HaBIlITaçÃo . Pregão Presencial 048/2019 – srP, Processo: 
080/2019 . empresas habilitadas: acacia Comercio de Medicamen-
tos ltda; aglon Comercio e representações ltda; Biohosp Produ-
tos Hospitalares s/a; Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos 
ltda; Comercial Cirúrgica rioclarense ltda; dimebras Comercial 
Hospitalar ltda; drM-distribuidora regional de Medicamen-
tos ltda – ePP; distrimix distribuidora de Medicamentos ltda; 
dM logística Hospitalar ltda; drogafonte ltda; equipar Médico 
e Hospitalar ltda; lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos 
ltda; Pro-remedios dist . de Produtos Farm . e Cosmeticos eireli; 
Pro-saúde distribuidora de Medicamentos eireli e Ts Farma dis-
tribuidora eireli – ePP . data: 17/09/2019 . Nilda Maria dos anjos 
dorneles - Pregoeira .

PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, aVIso de 
HoMoloGaçÃo . Pregão Presencial 048/2019 – srP, Processo: 
080/2019, em favor das empresas: acacia Comercio de Medica-
mentos ltda; aglon Comercio e representações ltda; Biohosp 
Produtos Hospitalares s/a; Cristalia Produtos Químicos e Far-
macêuticos ltda; Comercial Cirúrgica rioclarense ltda; dime-
bras Comercial Hospitalar ltda; drM-distribuidora regional 
de Medicamentos ltda – ePP; distrimix distribuidora de Medi-
camentos ltda; dM logística Hospitalar ltda; drogafonte ltda; 
equipar Médico e Hospitalar ltda; lumar Comercio de Produ-
tos Farmaceuticos ltda; Pro-remedios dist . de Produtos Farm . 
e Cosmeticos eireli; Pro-saúde distribuidora de Medicamentos 
eireli e Ts Farma distribuidora eireli – ePP . data: 17/09/2019 . 
dione Maria Peres – Prefeita Municipal

23 cm -20 1274650 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CEDro Do ABAETÉ mG
 – aviso de edital – Processo licitatório Nº 110/2019 Pregão Pre-
sencial nº 58/2019 do tipo Menor Preço . objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento de 1 distribuidor de adubo orgânico 
liquido Capacidade Mínima de 4 .000 litros conforme anexos do 
edital . data da sessão: 03/10/2019 ás 09h00min horas . Consulta 
edital: www .cedrodoabaete .mg .gov .br, e-mail: licitacões@cedro-
dobaete .mg .gov .br . luiz antônio de sousa - Prefeito .

2 cm -20 1274572 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG.
 Extrato de Adesão nº 009/2019. O Município de Confins torna 
pública a adesÃo À aTa de reGIsTro de Preços Nº 
061/2018, Processo licitatório nº 128/2018 e Pregão Presencial nº 
075/2018 do Município de lagoa santa, para eventual contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, 
conforme itens solicitados pela secretaria Municipal de obras e 
Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Confins/MG. Homo-
logado e adjudicado às empresas: Polo CoMerCIal - Me . 
Valor Total: r$ 14 .109,90; Pro-lar aCaBaMeNTos Casa 
e reForMa - eIrelI . Valor Total: r$ 247 .537,00 . Total Geral 
de: r$ 261 .646,90 . Prazo de entrega de acordo com demanda da 
Secretaria. Prazo do Contrato: 12 (Doze) meses. Confins, 20 de 
setembro de 2019 . antonieta Moreira da silva Belo - Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

3 cm -20 1274622 - 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 320190920190611024.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNSELHEiro LAFAiETE/mG
TerMo de raTIFICaçÃo - dIsPeNsa Nº 026/2019

o Prefeito Municipal de Conselheiro lafaiete, no uso de suas atri-
buições, raTIFICa a dispensa de licitação nº 026/2019, Pro-
cesso nº 093/2019, com amparo no art .º 25, X da lei Federal de 
licitações nº 8 .666/93 e suas alterações, cujo objeto é: dispensa 
de licitação para locação de imóvel destinado ao funcionamento 
da escola Municipal Paraíso da Criança – sagrado Coração de 
Jesus, conforme solicitação da secretaria Municipal de educação, 
em favor de Giovanni leles Costa, Cpf: 891 .071 .526-04, no valor 
mensal de r$2 .530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais) e total 
de r$121 .440,00 (Cento e vinte e um mil quatrocentos e quarenta 
reais) . Cons . lafaiete, 20/09/2019 – Mario Marcus leão dutra – 
Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274752 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm – 
aviso de licitações

a Prefeitura do Município de Contagem, por meio da secreta-
ria Municipal de obras e serviços urbanos (seMoBs), torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitações nas seguintes modalidades:

1) Concorrência número 009/2019 – Pa número 136/2019, tipo 
Menor Preço, registro de Preços para futura e eventual contra-
tação de empresa para serviços de manutenção e reforma dos sis-
temas de micro e macro drenagem, mobiliário urbano, obras de 
arte especiais, intervenções em áreas de risco em apoio as ações 
de defesa Civil no município de Contagem/MG, com entrega dos 
envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas 
e trinta minutos) do dia 01 (um) de novembro 2019 e com a aber-
tura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 1º (primeiro) de 
novembro 2019 .
2) Concorrência número 010/2019 – Pa número 141/2019, tipo 
Técnica e Preço, Consultoria para prestação dos serviços de 
implementação de Projeto de Trabalho socioambiental PTsa 
para a implantação da macrodrenagem e melhoria do Transporte 
Público Coletivo do Complexo da avenida Maracanã, contem-
plando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de artes 
especiais, pavimentação, recuperação ambiental e urbanística, 
no trecho compreendido entre a rua albert schwaitzer e a rodo-
via lMG 808, no município de Contagem/MG, com entrega dos 
envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas 
e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de novembro 2019 e com 
a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 21 (vinte e 
um) de novembro 2019 .

os interessados poderão ler e obter o texto integral dos editais e 
seus anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis 
a partir do dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2019, pelo site 
www .contagem .mg .gov .br/licitaçõesou na sala da Comissão 
Permanente de licitações da secretaria Municipal de obras e 
serviços urbanos, situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 
432, 3º andar Bairro eldorado - Contagem/MG, telefones: (0**31) 
3391- 9352 e 99317-4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante 
apresentação de um dVd virgem à Comissão Permanente 
de licitações, no endereço acima e, ainda, obrigatoriamente, 
informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social 
ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone e nome da pessoa para contato . Marta de souza 
Freitas Cássio - Comissão Permanente de licitação .

10 cm -20 1274514 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorDiSBurGo
Torna público: P . l . nº .031/2019, Tomada de Preços nº . 006/2019- 
objeto: Contratação de serviços de desenvolvimento de proje-
tos de engenharia Civil, projeto básico, planilhas orçamentárias, 
especifi- cações técnicas, memorial descritivo de serviços, plani-
lhas descritivas com base de cálculo relativo ao emprego de mão-
de-obra de materiais e equipamentos, consultoria de engenharia 
Civil nos projetos existentes e naqueles a serem implantados por 
esta Prefeitura, e, também proceder o acompanhamento e verifi-
cação da aprovação de convênios com os diversos órgãos federais, 
estaduais, assessoria e consultoria na gestão de recursos e Con-
vênios - cadastramento e gerenciamento on-line dos convênios no 
Portal dos Convênios- sICoNV,sIGCoN,sIsMoB,sIMeC-Mó-
dulo Obras; acompanhamen- to e fiscalização de obras em exe-
cução no município, aprovação de croquis de edificações e des-
membramento, análise de alvará de Habite-se e Construção .Tipo: 
Menor Preço-Critério de Julgamento: Menor Preço Global-data 
de entrega: envelopes de Proposta e documentação:17/10/2019 
até as 09:00hs . edital no site www . cordisburgo .mg .gov .br . Carlos 
lúcio Pinto Junior - Presidente CPl . 

4 cm -20 1274633 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoromANDEL
aVIso de lICITaçÃo . CoNCorrÊNCIa PÚBlICa 
02/2019 . a Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no 
dia 24 de outubro de 2019 às 14:00 hs o Processo licitatório de n° 
086/2019, na Modalidade de Concorrência Pública de n° 02/2019, 
do Tipo Maior oferta, cujo objeto é a doação com encargos de 
bens públicos, de propriedade do município, para fomento da ati-
vidade econômica, em conformidade com a lei Complementar n° 
154 de 17 de Novembro de 2017 e lei Complementar n° 162 de 
18 de setembro de 2018, nos termos constantes do instrumento 
convocatório e seus anexos . 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, 16 de setembro de 
2019 . aline silva e sousa- Presidente da CPl .

3 cm -20 1274683 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSoLiTA/mG
aVIso de rePuBlICaçÃo – ProCesso lICITaTÓrIo 
N° 040/2019 Modalidade PreGÃo PreseNCIal srP N° 
027/2019, tipo menor preço por item, objetivando o “registro de 
Preços para Futura e Eventual Aquisição de Lubrificantes, Filtros 
e outros para atender as necessidades do Município de Crisólita/
MG”, a Prefeitura Municipal de Crisólita - MG, através da Comis-
são Permanente de licitação, torna público a rePuBlICaçÃo, 
realizará a licitação no dia 03 de outubro de 2019, às 08:00 horas, 
a abertura dos envelopes de proposta e documentação . leitura e 
cópias do edital poderão ser obtidas na sede do Município de Cri-
sólita/MG, situada na Pç José Quaresma da Costa, 08, centro – 
CeP: 39 .885-000, em dias úteis, no horário de 08:00 às 13:00h, 
ou pelo site crisolita .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telef . (33) 3611-8002, ou pelo e-mail:licitacao@cri-
solita .mg .gov .br . Crisólita, 20 de setembro de 2019 . aderlande 
Moreira Vilela . Prefeito Municipal

4 cm -20 1274449 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTALiA
I Termo aditivo ao Contrato nº 035/2018 TP nº 005/2018 ref . a 
contratação de empresa para a reforma e ampliação do mercado 
municipal, constitui objeto CV nº 5031000134/2018 CodeMGe/
seToP/MG . Prefeitura x CoNsTruTora PerCaM lTda-
ePP . objeto: Inclusão de itens no valor de r$ 51 .919,61, ass .: 
03/12/19 .

II Termo aditivo ao Contrato nº 035/2018 TP nº 005/2018 ref . a 
contratação de empresa para a reforma e ampliação do mercado 
municipal, constitui objeto CV nº 5031000134/2018 CodeMGe/
seToP/MG . Prefeitura x CoNsTruTora PerCaM lTda-
ePP . objeto: a inclusão da urbanização da Área externa no valor 
de r$ 155 .488,47, ass .: 20/09/19 .

3 cm -20 1274532 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aTo de HoMoloGaçÃo de lICITaçÃo:

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 039/2019 - ProCesso Nº 
118/2018 . objeto: Promover registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para realização de 
shows musicais, eventos culturais e artísticos, com bandas e artis-
tas, locação de telão com projetor, palco, gerador e elaboração de 
projeto de incêndio . Vencedor: Áudio Mania Promoções e eventos 
ltda – Me – loTe 01 - r$ 116 .000,00 loTe 02 r$ 89 .700,00 
loTe 03 r$ 16 .200,00 . Macav Promoções ltda - loTe 04 - r$ 
27 .820,40 . Homologada nos termos do art . 4º, inciso XXII da lei 
10 .520/02 c/c art . 43, inciso VI da lei 8 .666/93 em 12/09/2019 . 
oBs .: a publicação do extrato da homologação não foi feita ante-
riormente em função do bloqueio no sistema de publicação do 
diário oficial Minas Gerais já que este Município se encontrava 
com débitos em aberto .

edson Vieira da Cruz
secretário Municipal de Planejamento e Gestão

eXTraTo de aTa de reGIsTro de Preço:
aTa de reGIsTro de Preços Nº 100/19 . origem: Pe 
039/19 . Partes: Município de esmeraldas/MG e Áudio Mania Pro-
moções e eventos ltda – Me . objeto: registrar preços para futura 
e eventual contratação de empresa especializada para realização 
de shows musicais, eventos culturais e artísticos, com bandas e 
artistas, locação de telão com projetor, palco, gerador e elaboração 
de projeto de incêndio . Valor Total: r$ 221 .900,00 . Vigência: 12 
meses a partir da assinatura . assinatura: 12/09/2019 .
aTa de reGIsTro de Preços Nº 101/19 . origem: Pe 
039/19 . Partes: Município de esmeraldas/MG e Macav Promo-
ções ltda . objeto: registrar preços para futura e eventual contra-
tação de empresa especializada para realização de shows musi-
cais, eventos culturais e artísticos, com bandas e artistas, locação 
de telão com projetor, palco, gerador e elaboração de projeto de 
incêndio . Valor Total: r$ 27 .820,40 . Vigência: 12 meses a partir 
da assinatura . assinatura: 12/09/2019 .

7 cm -20 1274518 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aTo de HoMoloGaçÃo de lICITaçÃo:

Tomada de Preços nº 003/18 . objeto: Contratação de empresa 
para execução de obra de pavimentação asfáltica, nas ruas Jose 
satiro da Paixão, rua 1º de Maio e rua sete de setembro, dis-
trito de andiroba, decorrente do Contrato de repasse oGu Caixa 
829 .746/2016, operação 1031 .230-08/2016 – Programa Planeja-
mento urbano - Ministério das Cidades . Vencedor: aplicar loca-
ção e Pavimentação ltda Valor: r$ 506 .032,26 . Homologada em 
20/09/19 .

edson Vieira da Cruz
secretário Municipal de Planejamento e Gestão

3 cm -20 1274503 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA - mG
- ProCesso lICITaTÓrIo Nº 367/2019 - ToMada de Pre-
ços Nº 030/2019: o Município de extrema, através da Comissão 
Permanente de licitação, torna público que fará realizar às 09:00 
horas do dia 08 de outubro de 2019, em sua sede av . delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habili-
tação para o Processo licitatório nº 000367/2019 na modalidade 
Tomada de Preços nº 000030/2019, objetivando a contratação de 
empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para cons-
trução e/ou reforma de residências . Mais informações pelo ende-
reço eletrônico http://extrema .mg .gov .br/licitacoes  . 

extrema, 20 de setembro de 2019 .
3 cm -20 1274679 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA - mG
- ProCesso lICITaTÓrIo Nº 365/2019 – CoNCorrÊN-
CIa PÚBlICa Nº 011/2019: o Município de extrema, através da 
Comissão Permanente de licitação, torna público que fará reali-
zar às 09:00 horas do dia 10 de outubro de 2019, em sua sede av . 
delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a 
habilitação para o Processo licitatório nº 000365/2019 na moda-
lidade Concorrência Pública nº 000011/2019, objetivando a Con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de 
obra para construção do 59º Batalhão de Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG), na avenida Waldemar Gomes Pinto, Bairro 
Ponte Nova - extrema - MG . Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema .mg .gov .br/licitacoes  . 

extrema, 20 de setembro de 2019 .
3 cm -20 1274676 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoNZAGA/mG – 
eXTraTo de CoNVoCaçÃo Pl N° 19/2019 – Pregão Pre-
sencial n° 19/2019 . a secretaria Municipal de Transporte de Gon-
zaga, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados, que aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2019, 
CoNVoCa a licitante remanescente TraNsluCas lTda ., 
inscrita no CNPJ n° 86.490.075/0001-13, na ordem de classifi-
cação do item 01, para apresentação de proposta definitiva. Em 
havendo resposta negativa, o certame será repetido para contra-
tação da referida prestação do serviço . Maiores informações na 
Prefeitura Municipal, setor de licitações, gratuitamente . dúvi-
das: (33) 3415-1275 – 1209 . Júlio Maria de sousa – Perfeito 
Municipal . 

3 cm -20 1274529 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

raTIFICaçÃo de INeXIGIBIlIdade nº 017/2019
o Município de Governador Valadares/MG torna público que Nos 
termos do artigo 25, inciso I, da lei Federal nº 8 .666 de 21 de 
Junho de 1993 e suas alterações e artigos 16 e 17 da lei Comple-
mentar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, Ratifico a Inexigi-
bilidade nº 000017/2019 para contratação de empresa especiali-
zada em serviços de alta Complexidade em saúde auditiva . com 
a empresa Nunes e Costa serviços Médicos ltda no CNPJ sob o 
nº 20 .622 .890/0001-80 com endereço na rua Marechal Floriano, 
- Centro - Governador Valadares - MG - CeP: 35140-140 CNPJ: 
20 .622 .890/0001-80 Tel: Fax: site: no valor de NuNes e CosTa 
serviços Médicos ltda nos itens 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 
, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 
, 27 , 28 , 29 e 30 no valor total de r$ 3 .497 .871,18 (três milhões 
quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e um reais 
e dezoito centavos) que correrá por conta da dotação orçamentá-
ria nº 00945-14999 - outros serviços de Terceiros -Pessoa Jurí-
dica (02010001 .1030210172 .593 .33903900000 .14999) vigente 
da secretaria Municipal de saúde . Governador Valadares, 20 de 
setembro de 2019 . José eustaquio Natal - secretário Municipal 
de administração .

5 cm -20 1274801 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

Pregão Presencial nº 133/2019
aviso de suspensão . o Município de Governador Valadares/
MG, Torna Público o aviso de suspensão Pregão Presencial Nº 
000133/2019, Menor Preço Por Item - Pregão, referente á Con-
tratação de empresa para Prestação de serviço de Confecção de 
Prótese dentária removível, destinada a secretaria Municipal 
de Saúde, para retificação do edital. Nova sessão será agendada. 
Governador Valadares, 20 de setembro de 2019 . José eustáquio 
Natal - secretário Municipal de administração . .

3 cm -20 1274642 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA 
– eXTraTo de CoNTraTos . Contrato nº . 169/2019, Creden-
ciamento nº . 007/2019, Inexigibilidade de licitação nº . 007/2019, 
Processo nº . 035/2019 . objeto: Contrato para credenciamento de 
pessoas jurídicas e ou pessoas físicas para prestação de serviços 
profissionais de médicos especialistas para o Centro de Apoio à 
saúde da Mulher e especialidades, de acordo com os critérios, 
termos e condições estabelecidas neste instrumento, que entre si 
celebram o Município de Guaranésia e a empresa/profissional 
ClINICa saNTos & GuIMaraes lTda .Contrato nº . 
172/2019, Tomada de Preço nº . 003/2019, Processo nº . 106/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
reforma de telhado com telhas galvanizadas em estrutura metálica 
da uBs renovação . Contratado: MarCo aurelIo PereIra 
rodrIGues . Valor: r$ 29 .200,00 (vinte e nove mil e duzentos 
reais). Retificação do Contrato nº. 118/2019. Onde lê-se: lote C8, 
leia-se: lotes C4 e C14 . eXTraTo de aTa de reGIsTro de 
Preço .ata de registro de Preço nº . 141/2019, Processo admi-
nistrativo nº . 100/2019, Pregão Presencial nº . 079/2019, Validade 
da ata: 29/08/2020 . registro de preço para fornecimento eventual 
e futuro de placas de trânsito, painéis front light, banners, adesi-
vos e faixas de impressão digital, sinalização horizontal e outros 
pelo período de (12) doze meses . Fornecedor: sIlVIo doNI-
ZeTTI GoMes .ata de registro de Preço nº . 142/2019, Processo 
administrativo nº . 100/2019, Pregão Presencial nº . 079/2019, 
Validade da ata: 29/08/2020 . objeto: registro de preço para for-
necimento eventual e futuro de placas de trânsito, painéis front 
light, banners, adesivos e faixas de impressão digital, sinalização 
horizontal e outros pelo período de (12) doze meses . Fornecedor: 
CaNGere PresTaçao de serVIços e eMPreeNdI-
MeNTos lTda ePP . ata de registro de Preço nº . 143/2019, 
Processo administrativo nº . 137/2019, Pregão Presencial nº . 
097/2019, Validade da ata: 08/09/2020 . objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de digitalização de documentos, bem 
como fornecimento de mão de obra . Fornecedor: JoÃo BaTIsTa 
PreTo FIlHo . eXTraTo de TerMos adITIVos .TerMo 
adITIVo Nº 115/2019, segundo Termo aditivo ao Contrato nº 
187/2017, Processo administrativo nº 116/2017, Convite nº 
003/2017, que tem como objeto a prestação de serviços especiali-
zados para a Secretaria Municipal de Saúde firmado com JT 
CoNsulTorIa lTda . Motivo: Prorrogação de prazo até 09 de 
agosto de 2020 . TerMo adITIVo Nº . 116/2019, Primeiro 
Termo aditivo ao Contrato nº 054/2019, Processo administrativo 
nº 032/2019, Pregão Presencial nº 048/2019, que tem como objeto 
a contratação de profissional para ministrar oficinas de corte e cos-
tura em máquinas industriais para atender a secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social firmado com Rosania Martins. 
Motivo: acréscimo de 25% . TerMo adITIVo Nº . 117/2019, 
Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 115/2018, dispensa nº 
018/2018, Processo administrativo nº 158/2018, que tem como 
objeto locação de um imóvel para a instalação da Casa de apoio 
aos Moradores de Santa Cruz da Prata e Zona Rural firmado com 
ronaldo da silva Moreira . Motivo: Prorrogação de prazo até 19 
de agosto de 2020 .TerMo adITIVo Nº 118/2019, Terceiro 
Termo aditivo ao Contrato nº 191/2017, Processo administrativo 
nº 177/2017, Pregão Presencial nº 101/2017, que tem como objeto 
a contratação de empresa para prestação de serviços de informá-
tica e manutenção em Telecentro no Município de Guaranésia fir-
mado com Gabriel Henrique da silva 11089718659 . Motivo: 
Prorrogação de prazo até 20 de agosto de 2020 .TerMo adI-
TIVo Nº 119/2019, Quarto Termo aditivo ao Contrato nº 
097/2016, Credenciamento 001/2016, Inexigibilidade nº 011/2016, 
Processo administrativo nº 112/2016, que tem como objeto a 
prestação de serviços auxiliares de diagnóstico em laboratório e 
anatomia patológica e citopatologica para atender os usuários do 
Sistema Municipal de Saúde firmado com Laboratório Santana 
ltda Me . Motivo: Prorrogação de prazo até 22 de agosto de 2020 . 
TerMo adITIVo Nº 120/2019, Quarto Termo aditivo ao Con-
trato nº 098/2016, Credenciamento 001/2016, Inexigibilidade nº 
011/2016, Processo administrativo nº 112/2016, que tem como 
objeto a prestação de serviços auxiliares de diagnóstico em labo-
ratório e anatomia patológica e citopatologica para atender os usu-
ários do Sistema Municipal de Saúde firmado com Ribeiro & 
Zoboli ltda Me . Motivo: Prorrogação de prazo até 22 de agosto 
de 2020 . TerMo adITIVo Nº . 121/2019, Primeiro Termo adi-
tivo ao Contrato nº 119/2018, Inexigibilidade nº 011/2018, Cre-
denciamento nº 003/2018, Processo administrativo nº 054/2017, 
que tem como objeto a prestação de serviços de shows musicais 
de bandas, duplas, orquestras, grupos musicais, para atender as 
necessidades da secretaria de Cultura, esporte e Turismo do 
Município de Guaranésia firmado com Alexandre José Magri 
17207287801 . Motivo: Prorrogação de prazo até 23 de agosto de 
2020 .TerMo adITIVo Nº . 122/2019, Primeiro Termo aditivo 
ao Contrato nº 120/2018, Inexigibilidade nº 011/2018, Credencia-
mento nº 003/2018, Processo administrativo nº 054/2017, que 
tem como objeto a prestação de serviços de shows musicais de 
bandas, duplas, orquestras, grupos musicais, para atender as 
necessidades da secretaria de Cultura, esporte e Turismo do 
Município de Guaranésia firmado com BRUNO DOS SANTOS 
saVIaNo . Motivo: Prorrogação de prazo até 23 de agosto de 
2020 .TerMo adITIVo Nº . 123/2019, Primeiro Termo aditivo 
ao Contrato nº 123/2018, Inexigibilidade nº 011/2018, Credencia-
mento nº 003/2018, Processo administrativo nº 054/2017, que 
tem como objeto a prestação de serviços de shows musicais de 
bandas, duplas, orquestras, grupos musicais, para atender as 
necessidades da secretaria de Cultura, esporte e Turismo do 
Município de Guaranésia firmado com Luiz Fernando dos Santos. 
Motivo: Prorrogação de prazo até 23 de agosto de 2020 .TerMo 
adITIVo Nº . 124/2019, Quarto Termo aditivo ao Contrato nº 
018/2018, Tomada de Preços nº 001/2018, Processo administra-
tivo nº 013/2018, que tem como objeto a prestação de serviço de 
obra de construção de muro com fornecimento e instalação de 
alambrado na unidade Básica de saúde – uBs do Bairro Jardim 
Renovação firmado com Construtora HGB Ltda EPP. Motivo: 
Prorrogação de prazo até 26 de fevereiro de 2020 .TerMo adI-
TIVo Nº . 125/2019, Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 
124/2018, Inexigibilidade nº 014/2018, Credenciamento nº 
004/2018, Processo administrativo nº 057/2018, que tem como 
objeto credenciamento de pessoas jurídicas para locação de espa-
ços para promoção dos eventos realizados pela Administração fir-
mado com a Conferência santo antônio de Pádua . Motivo: Pror-
rogação de prazo até 26 de agosto de 2020 . TerMo adITIVo 
Nº . 126/2019, segundo Termo aditivo ao Contrato nº 202/2017, 
Inexigibilidade nº 039/2017, Credenciamento nº 020/2017, Pro-
cesso administrativo nº 132/2017, que tem como objeto prestação 
de serviços profissionais de médicos especialistas em cardiologia 
para o Centro de Apoio à Saúde firmado com Cardiológica Ltda 
Me . Motivo: Prorrogação de prazo até 30 de agosto de 2020 . 
TerMo adITIVo Nº . 127/2019 . Quarto Termo aditivo ao Con-
trato nº 253/2017, Tomada de Preço nº . 008/2017, Processo admi-
nistrativo nº . 219/2017, que tem como objeto a prestação de ser-
viço de extensão de rede elétrica com instalação de postes e ponto 
de iluminação pública firmado com A0 ELETRICIDADE LTDA. 
Motivo: Prorrogação de prazo até 30 de dezembro de 2019 .
TerMo adITIVo Nº . 129/2019, segundo Termo aditivo ao 
Contrato nº 199/2017, Inexigibilidade nº 002/2017, Credencia-
mento nº 001/2017, Processo administrativo nº 001/2017, que 
tem como objeto a contratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção mecânica dos veículos que compõem a frota 
municipal firmado com Claudinei Aparecido Madeira 
08195509657 . Motivo: Prorrogação de prazo até 31 de agosto de 
2020 . anulação do Processo licitatório nº . 099/2019, Pregão Pre-
sencial n .º 100/2019, cujo objeto é o registro de preço para presta-
ção de serviço de desinsetização, desratização e limpeza de caixas 
d’água pelo período de doze meses . Motivo: erros insanáveis no 
processo . laércio Cintra Nogueira – Prefeito Municipal de 
Guaranésia .

27 cm -19 1273944 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
ata de registro de Preços nº 090/2019

 extrato da ata . Pregão Presencial nº 108/2019 . o Municí-
pio de Governador Valadares/MG torna público o extrato de 
ata de registro de Preços, com origem no Pregão Presencial n . 
000108/2019, referente a Contratação de empresa para prestação 
de serviços de rX odontológico da Coordenação de saúde Bucal 
da secretaria Municipal de saúde , através do sistema de regis-
tro de Preços Nº 90/2019, firmada pelo Município de Governador 
Valadares/MG e pela empresa IMaGeM - Centro de radiologia 
odontológica ltda no valor de r$ 115 .500,00 (cento e quinze mil 
quinhentos reais), assinada em 04 de setembro de 2019, Vigência: 
12 meses . o resultado Final encontra-se disponível integralmente 
através do site www .valadares .mg .gov .br/licitacao . Governador 
Valadares, 20 de setembro de 2019 . José eustáquio Natal - secre-
tário Municipal administração .

4 cm -20 1274645 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAPE/mG
raTIFICaçÃo – dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 018/2019 . 
Processo: 360/2019 . oBJeTo: locação de imóvel sito à rua 
professor boa ventura, 117, centro, nesta cidade, com finalidade 
para instalação e funcionamento das oficinas do programa jovem 
- primeira experiência em atendimento a secretaria de assistên-
cia social . Proprietário do Imóvel: sr . ederaldo Jorge de Cas-
tro . Valor: r$ 6 .000,00 . Vigência: 12 meses . raTIFICaçÃo – 
dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 019/2019 . Processo: 359/2019 . 
oBJeTo: Contratação emergencial de uma Clinica para procedi-
mento cirúrgico da sra . Clemência Batista Moreira Muniz para 
cumprimento da sentença judicial nº 0005528-81 .2018 . 13 .8 .0281 
em atendimento a secretaria de saúde, nos termos do art . 24, IV 
da lei Federal 8 .666/93 . Contratada: Medicina e ortopedia Gar-
rido ltda . Valor: r$ 23 .000,00 . Vigência: 180 dias . Nelson 
alves lara – Prefeito Municipal .

4 cm -20 1274727 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAXuPÉ – mG - 
HoMoloGaçÃo e adJudICaçÃo da Tomada de Preços nº 
008/2019 – Processo administrativo nº 175/2019, empreitada tipo 
menor preço global, destinada à seleção e contratação de empresa 
para execução dos serviços de reforma do Prédio da Casa da Cul-
tura, no Município de Guaxupé/MG, o qual faz parte do Com-
plexo da Mogiana . Com base no exame e parecer da assesso-
ria Jurídica do Município de Guaxupé, a Tomada de Preços n .º 
008/2019 – Processo administrativo nº 175/2019 foi Homologada 
e foi adjudicada para a empresa CoNsTruTora CoNsTru-
TeCK lTda - ePP - CNPJ: 23 .186 .594/0001-72, situada na rua 
João silva, 178 – Centro, CeP: 37860-000 – NoVa reseNde – 
MG, com o valor de r$203 .653,98 (duzentos e três mil, seiscentos 
e cinqüenta e três reais e noventa e oito centavos) . Guaxupé, 20 
de setembro de 2019 – rafael augusto olinto – secretário Muni-
cipal de administração .

4 cm -20 1274796 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuimArANiA
aVIso de lICITaçÃo

Processo licitatório: 53/2019 . objeto: Concessão remunerada de 
uso de áreas localizadas no interior do Parque de exposições, 
compreendendo o Paiolinho e áreas adjacentes para realização 
de leilões de gado e atividades afins. ABERTURA: 30.10.2019 
às 10:00 horas . o edital e proposta digital podem ser retiradas 
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 .

eXTraTo de CoNTraTo
Processo licitatório: 43/2019 . Modalidade: Pregão Presencial 
Nº 25/2019 . objeto: aquisição e locação de cilindros de oxigê-
nio medicinal para os usuários dos sus do município de Guima-
rânia/MG . CoNTraTaNTe: PreFeITura MuNICIPal de 
GuIMarÂNIa CNPJ: 18 .602 .052/0001-01 . CoNTraTado: 
WHITe MarTINs Gases INdusTrIaIs lTda CNPJ: 
35 .820 .448/0039-09, com o valor de r$191 .600,00 . Contrato Nº 
107/2019 . Vigência do Contrato: 16 .09 .2019 a 16 .09 .2020 . data 
da assinatura: 16 .09 .2019 .

Processo licitatório: 52/2019 . Modalidade: dispensa Nº 12/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para reforma do prédio da escola 
Municipal Jahyr Nunes Peres, na Comunidade de Borges, conforme 
planilha em anexo . CoNTraTaNTe: PreFeITura MuNICI-
Pal de GuIMarÂNIa CNPJ: 18 .602 .052/0001-01 . CoNTra-
Tado: JoÃo sIlVoNI luQuI CNPJ: 25 .290 .892/000133, com 
o valor de r$18 .000,00 . Contrato Nº 109/2019 . Vigência do Con-
trato: 19 .09 .2019 a 31 .12 .2019 . data da assinatura: 19 .09 .2019 .

Processo licitatório: 48/2019 . Modalidade: Pregão Presen-
cial Nº 30/2019 . objeto: aquisição de brinquedos pedagógi-
cos conforme Termo de Compromisso PAR Nº 201406492 fir-
mado entre o município e o MeC/FNde . CoNTraTaNTe: 
PreFeITura MuNICIPal de GuIMarÂNIa CNPJ: 
18 .602 .052/0001-01 . CoNTraTado: HIGor sIlVa CaNedo 
CNPJ: 28 .915 .430/0001-52, com o valor de r$9 .814,16 . Contrato 
Nº 110/2019 . Vigência do Contrato: 20 .09 .2019 a 31 .12 .2019 . 
data da assinatura: 20 .09 .2019 . Guimarânia/MG, 20 de setembro 
de 2019 . adílio alex dos reis . Prefeito .

9 cm -20 1274516 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiTuruNA/mG
torna público PrP n° 042/2019, obj: Futura e eventual aquisi-
ção de materiais de construção em geral, abertura: 03/10/2019 às 
09h00min . edital: www .ibituruna .mg .gov .br . Heitor Camilo dos 
santos - Prefeito .

1 cm -20 1274585 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA  . 
Ratificação Dispensa 29/2019. A Secretária Municipal de Saúde 
de Ipatinga faz publicar ratificação em favor da empresa Fun-
dação são Francisco Xavier, referente à revisão de artroplas-
tia Total, em atendimento a dec . judicial, cumprindo art . 26, lei 
8 .666/93 . 

Érica dias de souza lopes, 
secretária Municipal de saúde, em 20/09/2019 .

2 cm -20 1274658 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA. 
a secretária Mun . de saúde de Ipatinga comunica o resultado do 
Pregão 074/2019 – Fornecimento e instalação de cortina de ar . o 
mesmo correu frustrado . Informações (31) 3829-8155/8154, de 
12 às 17h . Érica dias de souza lopes, sec . Mun . de saúde, em 
19/09/2019 .

1 cm -19 1274432 - 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 320190920190611025.



 6 – sábado, 21 de seTembro de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG –

 eXTraTo de CoNTraTo 441/2019 - INeXIGIBIlIdade 
018/2019 – PrC 184/2019 . objeto: Contratação de pessoa jurí-
dica para realização da Terceira etapa Internacional estrada real 
de Mountain Bike, evento CHaoYaNG esTrada real 2019 
em Itabirito/MG . Contratada: adventure Comércio ltda – CNPJ: 
23 .862 .347/0001-49 . Valor: r$60 .000,00 . Vigência: 02 meses . 

2 cm -20 1274604 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAJuBá/mG,
 Concorrência Pública nº 004/2019 . Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de obras de qualificação viá-
ria, no âmbito do Programa Finisa – Financiamento à Infraestru-
tura e ao saneamento, metas 1, 2, 3 e 4 da planilha orçamentária 
anexa . a abertura das propostas será no dia 25/10/2019 às 14:00 . 
os interessados deverão protocolar os documentos de habili-
tação e proposta comercial até às 13 horas e 45 minutos do dia 
25/10/2019 . edital na integra - www .itajuba .mg .gov .br . Informa-
ções tel . (35) 3692-1734 ou pelo e-mail licitaitajuba@gmail .com 
Itajubá, 18/09/2019 . Giovani Vinicios raponi- Membro da C .P .l 
– Portaria 475/2019 .

3 cm -20 1274595 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 
Do mATo DENTro/mG.

eXTraTo de CoNTraTo Nº 095/2019: Processo licitatório nº 
069/2019, dispensa nº 028/2019 . objeto: prestação de serviços 
de publicação de atos oficiais no Diário Oficial “Minas Gerais”, 
de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, 
adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade 
de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, nos 
termos da lei n . 19 .429, de 11/01/2011 e do inciso II do art . 21 da 
lei Federal n . 8 .666, de 21/06/1993 . Contratante: Município de 
Itambé do Mato dentro, CNPJ 18 .299 .537/0001-60 . Contratada: 
secretaria de estado de Governo, CNPJ 05 .475 .103/0001-21 . 
Valor: r$ 53 .154,00 . assinatura: 19/09/2019 . Vigência: 12 
meses .

3 cm -19 1274413 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG
Processo licitatório nº 090/2019, Inexigibilidade de licita-
ção nº 011/2019, torna público o extrato do Contrato celebrado 
com a empresa Carlos Humberto Fonseca souza - Me, CNPJ: 
09 .310 .203/0001-59, no valor global de r$ 10 .000,00 (dez mil 
reais), por conta da apresentação de show artístico musical através 
da “Banda Cavalo de Fogo”, na Tradicional Festa de são Geraldo, 
padroeiro do Munícipio . Vigência do Contrato: 60 (sessenta) dias . 
leonardo durães de almeida - Prefeito .

2 cm -20 1274495 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG,
 Processo licitatório nº 085/2019, Tomada de Preços nº 
005/2019, torna público o extrato do Contrato celebrado com 
a empresa C&r engenharia e Construções ltda . - epp , CNPJ: 
18 .666 .391/0001-43, no valor global de r$ 306 .797,78 (Trezen-
tos e seis mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e oito 
centavos), por conta da execução de obras de pavimentação asfál-
tica em CBuQ (Concreto Betuminoso usinado à Quente), em vias 
públicas da sede do município de Japonvar/MG, através convê-
nio celebrado com o Ministério das Cidades, objeto do contrato 
de repasse nº: 857162/2017 celebrado com a Caixa econômica 
Federal, de acordo com os projetos, planilhas, memorial em anexo 
detalhados, para atender à solicitação da secretaria Municipal de 
obras, assuntos urbanos e meio ambiente . Vigência do Contrato: 
05 (cinco) meses . leonardo durães de almeida - Prefeito .

3 cm -20 1274484 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoANÉSiA. 
ESTADo DE miNAS GErAiS. 

aVIso de edITal - Pregão Presencial nº 009/2019 . objeto: 
Prestação de serviços objetivando a contratação de empresa espe-
cializada em tecnologia da informação, tendo por objeto a implan-
tação e cessão de direito de uso (locação) de software para a ges-
tão e ferramentas digitais via web, para a gestão integrada dos 
serviços do sistema Único de assistência social, conforme espe-
cificado no termo de referencia, em atendimento a solicitação da 
secretaria Municipal de ação social e desenvolvimento econô-
mico . abertura dia: 04/10/2019 às 09h30min . o edital poderá ser 
repassado via e-mail: licitacaopmj .mg@gmail .com ou retirado no 
setor de licitações da PMJ, outras informações telefone (033) 
3252-1130 . Joanésia, MG, 19 de setembro de 2019 . Giesley Coe-
lho dos santos . Pregoeiro . 

3 cm -20 1274766 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS. 
aviso de Publicação do Credenciamento n° 11/2019, Processo 
licitatório n° 173/2019 . Credenciamento de pessoas físicas 
ou jurídicas para prestação de serviços de laudos de mamogra-
fia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
nesse instrumento, para atender a demanda da secretaria Muni-
cipal de saúde . os interessados poderão credenciar-se a partir de 
25/09/2019 até preferencialmente às 17 horas do dia 25/10/2019 . 
o edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à av . dr . 
sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo 
site www .lavras .mg .gov .br . Telefone:(35) 3694-4021 . rodrigo 
Moreti Pedroza – diretor de suprimentos .

3 cm -20 1274700 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG.
 Aviso de retificação e nova data do Processo Licitatório nº 
144/2019 – Pregão 90/2019 . Menor preço por item . registro de 
preços para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal em 
atendimento a secretaria Municipal de saúde . Nova data de apre-
sentação de envelopes e julgamento: 14h00min do dia 08/10/2019 . 
o edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à av . dr . 
sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo 
site www .lavras .mg .gov .br . Telefone: (35) 3694-4021 . rodrigo 
Moreti Pedroza – diretor de suprimentos .

2 cm -20 1274703 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LEmE Do PrADo/mG
Pregão Presencial 028 de 2019

a Prefeitura Municipal de leme do Prado/MG torna público, 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial n .º 
028/2019 . objeto: registro de preço para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada no ramo de prestação de ser-
viços mecânico, elétrico, lubrificação bem como alinhamento e 
balanceamento para manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos e máquinas do Município . entrega dos envelopes: até 
as 09:00 horas do dia 07 de outubro de 2019 . aos interessados, 
demais informações bem como edital completo estará à disposi-
ção na sede do Município de leme do Prado/MG, situada à av . 
são Geraldo, 259, Bairro Gabriel Pereira, link: http://cidadesmg .
com .br/portaltransparencia/faces/user/outros/Frelatorioedital .
xhtml?Param=lemedoPrado ou através dos telefones nº (33) 
3764-8218 - (33) 3764-8000, em horário comercial . reginaldo 
Gomes Ferreira - Prefeito Municipal .

4 cm -20 1274476 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LiBErDADE mG.
aviso de licitação . Processo n° 042/2019, Pregão Presencial n° 
032/2019 . objeto: registro de Preços para eventual e futura aqui-
sição de material de construção e outros, conforme condições e 
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo II do edi-
tal .entrega dos envelopes e sessão Pública dia 04/10/2019 com 
início às 08:30 horas . Informações pelo Tel .: (032) 3293-1837 e 
e-mail: licitacaoliberdade2017@gamil .com Pregoeira: eldinicy 
W .l .C .Faria . liberdade, 19 de setembro de 2019 .

2 cm -19 1274196 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA/mG - 
Seleção Pública Simplificada . A Prefeitura Municipal de Mariana 
por meio da secretaria Municipal de saúde e secretaria de admi-
nistração, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de 
Seleção Pública Simplificada através de análise curricular, com 
intuito de contratação temporária de profissionaispara o cargo 
dePediatra nos termosda lei Municipal 175/2018, demais legis-
lações pertinentes e normas estabelecidas no edital . as inscrições 
serão realizadas presencialmente na secretaria de saúde, (setor 
Jurídico), no período de 07/10/2019 a 11/10/2019, observados 
o horário de Brasília e critérios do ato convocatório . o edital, 
em sua integra, será divulgado nos endereços eletrônicos www .
mariana .mg .gov .br .

3 cm -20 1274753 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG

TerMo de HoMoloGaçÃo . Processo licitatório nº 
054/2019 Pregão Presencial rP nº 042/2019 . empresas vencedo-
ras: BIoHosP Produtos Hospitalares s/a, eQuIPar Médico e 
Hospitalar ltda, Ts Farma distribuidora eireli – ePP, dIFar-
Med Comércio de Medicamentos ltda – ePP . José Hailton de 
Freitas – Prefeito Municipal .

2 cm -20 1274482 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
moNTE CArmELo – mG. 

aVIso de lICITaçÃo . edITal de CredeNCIaMeNTo Nº 
07/2019 . o secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que no dia 07 de outubro de 2019, 
às 09:00 horas na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de 
Monte Carmelo, situado à avenida olegário Maciel nº 129 – 2º 
andar, Bairro Centro, perante Comissão para tal designada, Cre-
denciamento nº 07/2019 . objeto:refere-se ao processo de seleção 
e credenciamento, sob a forma de Chamamento Público, para a 
contratação de prestação de serviços, ações e atividades previstos 
na modalidade de atenção hospitalar, tais como clínica cirúrgica, 
clínica médica, clínica obstétrica e ginecológica, clínica pediá-
trica, anestesiologia, serviços de exames e apoio de diagnóstico 
no âmbito hospitalar em consonância com as políticas de saúde do 
sistema Único de saúde – sus, com a disponibilização de, pelo 
menos, 02 (duas) equipes de médicos, com 04 (quatro) profissio-
nais cada, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para permanecerem 
de plantão como equipe de suporte à rede Municipal de saúde e 
ao Pronto socorro Municipal, quanto às urgências e emergências 
no Município de Monte Carmelo e, nos casos de disponibiliza-
ção de serviços de avaliação de risco cirúrgico (item 02 do Termo 
de referência), bem como para tratamento clínico e cirúrgico das 
especialidades em cardiologia, anestesiologia, otorrinolaringo-
logia, vascular, gastroenterologia, geral, urologia, ginecologia e 
obstetrícia, pediatria, ortopedia e traumatologia, visando minimi-
zar o déficit de leitos existentes e diminuir a necessidade de enca-
minhamentos de pacientes para outros Municípios, nos termos 
deste edital e seus anexos . Para obterem maiores informações os 
interessados 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 
disposição dos interessados no site www .montecarmelo .mg .gov .
br, ou na sede da Prefeitura . Monte Carmelo, 16 de setembro de 
2019 . Iscleris Wagner Gonçalves Machado – Presidente da CPl .

7 cm -20 1274468 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS – mG
eXTraTo Nº 339 /2019 -Termo aditivo:

ProCesso:0318/2018 – ModalIdade: Inexigibilidade nº . 
0071/2018 oBJeTo: repasse do recurso estadual de Incen-
tivo do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade 
dos Hospitais do sus/MG (CoMPoNeNTe Pro-HosP), para 
FuNdaçÃo de saÚde dIlsoN de Quadros GodINHo . 
CoNTraTo: 0318/2018-1CoNTraTado: FuNdaçÃo de 
saÚde dIlsoN de Quadros GodINHo .seGuNdo-
TerMo de adITaMeNTo: Prorroga-se o prazo de vigência 
previsto na cláusula sétima do contrato original por 08 (oito) 
meses, tendo como termo inicial o dia 01.09.2019 e termo final 
o dia 31 .04 .2020 . FuNdaMeNTo: art . 57, §1°, inciso I dalei 
nº . 8 .666/93 .- FIrMado em 18 de agosto de 2019 . secretaria 
Municipal de saúde .

Montes Claros (MG), 20 de setembro de 2019 .
Jaheb Wagner leite Castro

 Coordenador de acompanhamento de Contratos
4 cm -20 1274690 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação

Processo Nº 440/2019 - Pregão Presencial Nº 198/2019 – NoVa 
daTa
 objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
sociedade empresária especializada na prestação de serviços de 
locação de grades de separação tubular, incluindo montagem e 
desmontagem, para atender a demanda da secretaria de Cultura do 
município de Montes Claros - MG .
dia da licitação: 14/10/2019 - Horário: 10h00min
 local: sala de reunião nº 01 da CPlJ situada à av . Cula Man-
gabeira, 211- B . Centro / Montes Claros-MG – CeP 39 .401-002 . 
o edital está disponível no endereço eletrônico: https://licitacoes .
montesclaros .mg .gov .br/licitacoes  .

Montes Claros, 20 de setembro de 2019 .
 Glennda santos Cardoso

 Pregoeira
4 cm -20 1274688 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE morro Do PiLAr/ mG
edITal Para arreCadaçÃo de Áreas deVoluTas 
urBaNas TCT 003/2018, a Comissão Instituída no Municí-
pio de Morro do Pilar por meio do Termo de Cooperação Téc-
nica firmado com a Secretaria de Estado de Cidades e de Integra-
ção regional, torna público o processo para arrecadação da área 
localizada no endereço rua Bernardino lage,snº-Centro -Morro 
do Pilar-MG tendo em vista o que dispõe o art . 195-B da lei 
Federal 6 .015 de 1973 . os interessados deverão se manifestar no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir desta publicação, Caso 
HaJa oPosIçÃo, IMPuGNaçÃo QuaNTo aos lIMITes 
deFINIdos No MeMorIal desCrITIVo e aCerCa de 
eVeNTual soBrePosIçÃo da Área Nele rePreseN-
Tada eM sua ProPrIedade . a impugnação deverá ser pro-
tocolada na Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, aos cuidados 
de Warley santos rodrigues . Inexistindo oposição, a Comissão 
especial arrecadará a área para que, posteriormente, seja desti-
nada à regularização fundiária urbana, na forma da lei . Para maio-
res informações ligar para: (31) 3866-51-62 .Presidente da Comis-
são especial, Warley santos rodrigues .

4 cm -20 1274637 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE morro Do PiLAr/mG
Pregão 054-2019, torna público para conhecimento dos interessa-
dos o Pregão 054/2019, cujo objetivo é a contratação de empresa 
fornecedora de lanches e gêneros alimentícios para festas, recep-
ções e eventos e servidores municipais das diversas secretarias 
do município . abertura 08/10/2019 as 09:00 . as informações 
poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665162 ou através do 
e-mail licitacao@morrodopilar .mg .gov .br . Pregoeira Heide Fer-
reira da silva .

2 cm -19 1274020 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE morro Do PiLAr/mG
Pregão 052-2019, torna público para conhecimento dos interes-
sados o Pregão 052/2019, cujo objeto é a locação de um cami-
nhão pipa capacidade 20 .000 litros para a atender as necessidades 
da secretaria Municipal de obras . abertura 20/09/2019 as 09:00, 
foi declarado deserto . as informações poderão ser prestadas pelo 
telefone (31) 38665162 ou através do e-mail licitacao@morrodo-
pilar .mg .gov .br . Pregoeira Heide Ferreira da silva .

2 cm -20 1274469 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muNHoZ (mG)
aviso de aBerTura de ProPosTa CoMerCIal . No Pro-
cesso licitatório n° 149/2019; Tomada de Preços n° 3/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para eXeCuçÃo de oBra 
de CoBerTura da Quadra esColar, eMeI: 621 m2, 
conforme projeto e planilha detalhada no anexo I, parte integrante 
deste edital . encontraram-se habilitadas as empresas ZaNIN 
soluções MeTÁlICas e CoMÉrCIo lTda, inscrita no 
CNPJ n° 02 .926 .276/0001-20 e rePeCol CoNsTruções 
MeTÁlICas lTda – ePP, CNPJ 08 .595 .146/0001-39 apesar 
dos representantes não estarem presentes no momento da abertura 
dos envelopes de HaBIlITaçÃo, apresentaram TerMo de 
reNuNCIa na interposição de recurso referente a Fase de Habi-
litação, sendo assim foram abertos os envelopes da ProPosTa 
CoMerCIal . a empresa ZaNIN apresentou o valor de r$ 
100 .309 .93 (cem mil, trezentos e nove reais e noventa e três centa-
vos), sendo declarada vencedora, contra o valor de r$ 112 .022,89 
(cento e doze mil, vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), 
apresentado pela rePeCol, dado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para eventual interposição de recurso referente a fase da 
abertura da ProPosTa CoMerCIal . Tel . (35) 3466-1393 site: 
http://munhoz .mg .gov .br/ ou e-mail: compraslicitacoesmunhoz@
gmail .com – Henrique Paula Cezar - Presidente da CPl

5 cm -20 1274560 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG
Tomada de Preço 09/2019 – devido a alterações no edital a 
Comissão Permanente de licitação comunica alteração da data de 
abertura do referido processo para o dia 11/10/2019, às 14hs . Pro-
tocolo dos envelopes até o dia 11/10/2019, até às 13:45hs . data 
para cadastramento até o dia 08/10/2019 . Givaldo Bueno Mon-
teiro Quintão – Presidente da CPl .

2 cm -20 1274586 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
edITal de NoTIFICaçÃo – aVerBaçÃo de

deMarCaçÃo urBaNÍsTICa do JardIM serraNo
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Lima-MG, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art . 57, §2º da lei 
11 .977/2009 e art . 75 da lei nº 13 .465/2017, FaZ saBer aos 
notificados, David Augusto Ferreira da Silva, brasileiro, solteiro, 
estudante, rG MG-16061510 ssP/MG, CPF 093 .844 .436-03; 
darci augusto da silva, brasileiro, rG MG-4033778 ssP/MG, 
CPF 659 .386 .826-49, e sua mulher rosane aparecida Ferreira da 
silva, brasileira, do lar, rG MG-6767112, CPF 007 .159 .586-40, 
que o poder público Municipal realizou a deMarCaçÃo 
URBANÍSTICA, para fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
de INTeresse soCIal, do terreno urbano conhecido como 
Bairro JardIM serraNo, localizado em Nova lima-MG, com 
área total de 84 .205,75m² e com o seguinte resumo da descrição 
perimetral: Inicia-se no vértice denominado P1, confrontando 
com TerreNos de ParTICulares, área de domínio privado 
com proprietários não identificados, até o vértice P95; daí segue 
confrontando com rua saNTo aNTÔNIo de PÁdua, até o 
vértice P96; daí segue confrontando com TerreNos ParTICu-
lares, área de domínio privado com proprietários não identi-
ficados, até o vértice P01, início de descrição, fechando assim, 
o perímetro do polígono com área superficial de 84.205,75m². 
Dessa forma, ficam OS ACIMA NOMINADOS notificados de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
publicação do presente edITal de NoTIFICaçÃo, poderão 
apresentar, neste registro de Imóveis, situado na rua Getúlio Var-
gas nº 180, Centro, Nova lima/MG (horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira, de 09 às 17 horas), IMPuGNaçÃo ao 
PedIdo de aVerBaçÃo da deMarCaçÃo urBaNÍs-
TICa realizada, conforme lhe é facultado pelo inciso III do §3º do 
art . 57 da lei 11 .977/2009 e art . 75 da lei nº 13 .465/2017 . 

Nova lima, 20 de setembro de 2019 . 
O Oficial: Cláudio Barroso Ribeiro.

7 cm -20 1274807 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
aVIso de lICITaçÃo

Pregão Presencial registro de Preço - nº 155/2019
o Município de Nova lima torna público, que fará realizar o Pre-
gão Presencial registro de Preço - nº 155/2019 . licitação exclu-
siva - Me/ePP lC 123/06 . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para locação de placas de fechamento em metalon . data 
de realização 03/10/2019 às 13:30 h . o edital poderá ser retirado 
no site www .novalima .mg .gov .br, em Portal da Transparência/
Publicações . Nova lima, 20 de setembro de 2019 . a Pregoeira .

3 cm -20 1274615 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA-mG
torna público o resultado final do processo licitatório nº 105/2019, 
Tomada de Preços nº 003/2019 . objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de ampliação da escola 
Municipal José américo, município de Nova serrana . empresa 
vencedora: sMP serviços eireli – Me CNPJ: 26 .898 .961/0001-59 
apresentou proposta perfazendo um valor total de r$147 .983,35 
(cento e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais, 
trinta e cinco centavos) . Nova serrana 20 de setembro de 2019 . 
euzébio rodrigues lago . Prefeito Municipal .

2 cm -20 1274502 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA-mG, 
Torna público a homologação do processo licitatório nº 105/2019, 
Tomada de Preços nº 003/2019 . objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de ampliação da escola Muni-
cipal José américo, município de Nova serrana . empresa ven-
cedora: sMP serviços eireli – Me CNPJ: 26 .898 .961/0001-59, 
valor total de r$147 .983,35 (cento e quarenta e sete mil, nove-
centos e oitenta e três reais, trinta e cinco centavos) . Nova serrana 
20 de setembro de 2019 . 

euzébio rodrigues lago . Prefeito Municipal .
2 cm -20 1274715 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo: 
extrato de aditivo: agile empreendimentos e serviços eireli . 
Pregão Presencial 48/2017 . objeto: 2º aditivo do prazo e do 
valor . Vigência: 05 meses . Vencimento: 09/02/2020 . Valor: r$ 
932 .462,45 . do: 02 .006 .001 .04 .122 .0021 .2 .022 .3390 .3700Fr 
100FP189 . Virgínia Borges silva - diretora do daCad - oaB/
MG 180 .184 .
 PreFeITura MuNICIPal de ouro PreTo torna pública a 
abertura da licitação do Pregão eletrônico para registro de Preços 
nº . 035/2019 – aquisição de material médico hospitalar . recebi-
mento das propostas por meio eletrônico no site www .bllcompras .
org .br: de 23/09/2019 das 15h00m até 03/10/2019 às 18h00m . 
Início da sessão de disputa prevista para o dia 04/10/2019 às 
09h00m . edital no site www .ouropreto .mg .gov .br, link licitações 
e no site www .bllcompras .org .br: . Informações: (31) 3559-3301 . 
Marineth M . a . Monteiro – Pregoeira .
PreFeITura MuNICIPal de ouro PreTo torna pública 
a licitação do Pregão Presencial nº . 037/2019 – contratação de 
empresa para confecção e impressão das guias de recolhimento 
referentes ao lançamento do IPTu - Imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbana e da Taxa de Coleta de resíduos - TCr 
referentes ao exercício de 2020, bem como da Taxa de Fiscali-
zação e Funcionamento - TFF, da Taxa de Fiscalização sanitária 
– TFs e/ou do Imposto sobre serviço de Qualquer Natureza – 
ISSQN de profissionais autônomos para o exercício de 2020, para 
que seja cumprida a obrigação legal de lançamento da cobrança 
anual destes tributos, nos termos da legislação vigente . Início da 
sessão será no dia 07/10/2019 às 10:00 horas . edital no site www .
ouropreto .mg .gov .br, link licitações . Informações: (31) 3559-
3301 . elis regina s . Profeta – Pregoeira .

6 cm -20 1274806 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA QuATro/mG
– extrato de Homologação e Contrato – Pregão Presencial nº 
053/2019 . objeto: registro de preços visando a aquisição eventual 
e parcelada de suplemento alimentar . Homologação: 20/09/2019 . 
empresas contratadas .Contrato nº 282/2019: drogaria Passa Qua-
tro lTda ePP - CNPJ 19 .848 .274/0001-63 - Valor: r$ 1 .220,00 . 
Contrato nº 283/2019: leone e salles Comercio e distribuição 
de Produtos Nutricionais lTda ePP- CNPJ 28 .738 .688/0001-20- 
Valor: r$ 3 .247,50 . Inicio da vigência 20/09/2019 até 31/12/2019 . 
dotações do orçamento vigente . antonio Claret Mota esteves – 
Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274549 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS - 
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº . 
047/2019 - ProMoTor: PreFeITura MuNICIPal de Pas-
sos . o Município de Passos, através da secretaria Municipal de 
saúde, torna público que será realizada licitação para aquisição de 
materiais médico-hospitalares para o Ceo - Centro de especiali-
dades odontológicas e de materiais médico-odontológicos para os 
consultórios odontológicos da atenção Primária à saúde, através 
do sistema de registro de Preços . a licitação será realizada na 
modalidade Pregão Presencial, Menor Preço Por Item, atendendo 
em todos os seus atos ao art . 4º da lei Federal nº . 10 .520/2002 
e no artigo 3º da lei Federal nº . 8 .666/93,aplicando-se a lei 
Complementar nº . 123/2006, com as alterações feitas pelas leis 
Complementares nº . 147/2014, 154/2016 e 155/2016 . o creden-
ciamento dos licitantes será às 09h00min do dia 07/10/2019 . o 
recebimento e abertura dos envelopes dar-se-ão em ato contí-
nuo ao encerramento do credenciamento dos licitantes . o edi-
tal poderá ser adquirido no site www .passos .mg .gov .br - Passos/
MG, 20 de setembro de 2019 . antonio donizeti lopes- secretário 
Municipal de saúde . 

4 cm -20 1274592 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
aVIso de HoMoloGaçÃo – Homologo o Pregão eletrô-
nico Nº . 068_2019 – objeto: registro de preços para aquisições 
de computadores desktops, em favor da licitante: PosITIVo 
TeCNoloGIa s .a . para o lote 01 (itens 40710 e 44285) com 
o valor unitário de r$ 3 .428,50 (três mil, quatrocentos e vinte e 
oito reais e cinqüenta centavos) para cada computador . Maiores 
informações disponíveis nos sites: www .patosdeminas .mg .gov .
br e www .licitanet .com .br . Patos de Minas, 20 de setembro de 
2019 . Milton romero da rocha sousa – secretário Municipal de 
administração .

3 cm -20 1274725 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
 – aVIso de HoMoloGaçÃo – Homologo o Pregão eletrô-
nico nº 61/2019 – Proc .de lic . nº 167/2019, tendo como objeto 
registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamen-
tos para utilização durante os atendimentos aos usuários do s .u .s . 
em favor dos licitantes: acacia Comercio de Medicamentos ltda 
para os lotes 02, 13, 28, 43, 48, 57, 68, 71, 73, 74 e 83 com o 
valor total de r$ r$ 59 .043,30 (cinquenta e nove mil e quarenta e 
três reais e trinta centavos); Ágil distribuidora de Medicamentos 
ltda para o lote 54 com o valor total de r$ r$ 6 .900,00 (seis mil 
e novecentos reais); Bh Farma Comércio ltda para o lote 14 com 
o valor total de r$ 54 .296,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos 
e noventa e seis reais); Biohosp Produtos Hospitalares ltda para 
os lotes 49 e 60 com o valor total de r$ 50 .215,00 (cinquenta mil 
e duzentos e quinze reais); Comercial Cirurgica rioclarense ltda 
para os lotes 18, 21, 47, 51, 56, 65, 66, 69 e 81 com o valor total 
r$ 130 .240,00 (cento e trinta mil e duzentos e quarenta reais); 
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos ltda para os lotes 26, 
29, 44, 52 e 67 com o valor total de r$ 103 .028,00 (cento e três 
mil e vinte e oito reais; dimebrás Comercial Hospitalar ltda para 
os lotes 7, 34, 35, 36, 37, 39, 41 e 59 com o valor total r$r$ 
292 .630,00 (duzentos e noventa e dois mil e seiscentos e trinta 
reais);dupatri Hospitalar Comércio, Importação e exportação 
ltda para o lote 19 com o valor total de r$ 21 .528,00 (vinte e um 
mil e quinhentos e vinte e oito reais); Halex Istar Industria Farma-
ceutica s/a para o lote 33 com o valor total de r$ r$ 94 .050,00 
(noventa e quatro mil e cinquenta reais);Prosaude distribuidora 
de Medicamentos eireli Me para os lotes 1 e 30 com o valor total 
de r$ 24 .180,00 (vinte e quatro mil e cento e oitenta reais); pro-
remedios distrib .de prod . Farm .e cosm . eireli me para os lotes 
27 e 79 com o valor total r$ 9 .071,60 (nove mil setenta e um 
real e sessenta centavos); soma/MG prod . Hosp . ltda para os 
lotes 11, 16, 17, 23, 24, 25, 38, 40 e 50 com o valor total de r$ 
r$ 55 .735,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e cinco 
reais); supermedica distribuidora Hospitalar eireli para os lotes 5, 
10, 12, 42, 61, 76 e 77 com o valor total r$ 23 .226,50 (vinte e três 
mil e duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos); Tidimar 
Comercio de Produtos Medicos Hospitalares ltda para os lotes 
8, 15, 55 e 58 com o valor total de r$ 14 .418,00 (quatorze mil e 
quatrocentos e dezoito reais) . Homologo o processo em referência 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais . Ciência aos inte-
ressados, observadas as prescrições legais pertinentes . o termo de 
homologação está disponível 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, 20 de setembro 2019 . denise Maria da Fonseca- secre-
tária Municipal de saúde .

10 cm -20 1274803 - 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 320190920190611026.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

 – PreGÃo eleTrÔNICo N .º 007/2019 – aviso de registro de 
Preços - o Município de Patos de Minas torna público que os pre-
ços da ata de registro de Preços nº 040/2019 referente ao pregão 
eletrônico nº 007/2019 cujo objetoé o registro de preços para aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, presunto, 
peito de frango, etc), com entrega parcelada destinado ao atendi-
mento dos alunos da rede municipal de ensino (educação infan-
til e ensino fundamental) e demais secretarias do município de 
patos de minas no ano de 2019 foram verificados e encontram-se 
compatíveis com a dinâmica do mercado . Todas as informações 
detalhadas encontram-se no site oficial do município: www.patos-
deminas .mg .gov .br/licitacoes . Patos de Minas, 20 de setembro de 
2019 . ronaldo Gonçalves de deus Júnior – Presidente da Comis-
são Gerenciamento/atualização atas de registros de Preços .

3 cm -20 1274630 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG 
– aVIso de reTIFICaçÃo do TerMo de adJudICaçÃo 
e HoMoloGaçÃo – CoNCorrÊNCIa Nº 008/2019 – Pro-
CESSO Nº 156/2019 – Retifico a Homologação: Onde se lê: Adju-
dico em favor do licitante: PaesaN – PaVIMeNTaçÃo eNGe-
NHarIa e saNeaMeNTo eIrelI vencedora do certame para 
o item 34 .528 com o valor total global de r$ 207 .453,58 (duzen-
tos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta 
e oito centavos) . leia-se: adjudico em favor do licitante: Pae-
saN – PaVIMeNTaçÃo eNGeNHarIa e saNeaMeNTo 
eIrelI vencedora do certame para o item 34 .528 com o valor 
total global de r$ 207 .447,35 (duzentos e sete mil, quatrocentos 
e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) . Ciência aos inte-
ressados, observadas as prescrições legais pertinentes . Patos de 
Minas, 20 de setembro de 2019 . Milton romero da rocha sousa 
– secretário de administração .

4 cm -20 1274797 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PErDiZES mG,
 extrato de Homologação, Processo Nº 064/2019, origem: Pregão 
Presencial Nº: 051/2019, objeto: a contratação de empresa para 
serviço de Transporte escolar, em preenchimento de vagas de 
linha escolar no exercício de 2019, sendo de alunos da zona rural 
para as escolas municipais e professores para zona rural do Muni-
cípio de Perdizes/ MG, mediante Termo Contratual, com as espe-
cificações constantes no Anexo I, deste Edital. Contratante: Pre-
feitura Municipal de Perdizes MG . Homologado: sr . Jose antônio 
alves de almeida . Prazo de Vigência: assinatura do contrato até 
31 de dezembro 2019 . Vinícius de Figueiredo Barreto - Prefeito 
Municipal . Perdizes MG, 30 de agosto de 2019 .

 Prefeitura Municipal de Perdizes MG, extrato extrato de arre-
matação, Processo Nº 067/2019 . origem: leilão Nº: 001/2019, 
oBJeTo: a alienação dos bens móveis e bens declarados inserví-
veis ao Município de Perdizes, por meio da lei nº 2098 de 08 de 
julho de 2019, respeitando o preço mínimo de venda de acordo o 
laudo de avaliação mínima dos bens, no estado físico e de funcio-
namento em que se encontram, conforme discriminados no anexo 
I do edital . arrematante: sr . rogerio Guerra, inscrito no CPF sob 
o nº 121 .559 .408-90, Valor mínimo do item nº 01 preço mínimo 
r$ 7 .000,00 (sete mil reais), foi arrematado por r$ 7 .000,00 (sete 
mil reais) . arrematante: sr . agreni lazaro da silva Filho, inscrito 
no CPF sob o nº 051 .107 .886-26, Valor mínimo do item nº 03 
preço mínimo r$ 10 .500,00 (dez mil e quinhentos reais), foi arre-
matado pelo valor de r$ 10 .500,00 (dez mil e quinhentos reais) . 
arrematante: sr . Fabio Cesar Bernardes, inscrito no CPF sob o 
nº 134 .292 .906-35, Valor mínimo do item nº 05 preço mínimo 
r$ 35 .000,00 (Trinta e cinco mil reais), foi arrematado pelo 
valor de r$ 35 .000,00 (Trinta e cinco mil reais) . arrematante: sr . 
Fabia Bernardes, inscrito no CPF sob o nº 060 .715 .016-52, Valor 
mínimo do item nº 06 preço mínimo r$ 15 .000,00 (Quinze mil 
reais), foi arrematado pelo valor de r$ 15 .000,00 (Quinze mil 
reais) . arrematante: Marcio lucio silva, inscrito no CPF sob o 
nº 483878 .196-20, Valor mínimo do item nº 07 preço mínimo 
r$ 3 .000,00 (Três mil reais), foi arrematado pelo valor de r$ 
3 .000,00 (Três mil reais) . arrematante: sr . agreni lazaro da silva 
Filho, inscrito no CPF sob o nº 051 .107 .886-26, Valor mínimo do 
item nº 08 preço mínimo r$ 6 .000,00 (seis mil reais), foi arrema-
tado pelo valor de r$ 6 .100,00 (seis mil e cem reais) . Vinícius 
de Figueiredo Barreto - Prefeito Municipal . Perdizes MG, 18 de 
setembro de 2019 .

Prefeitura Municipal de Perdizes MG extrato de Quinto Termo de 
aditivo de Contrato de Prestação de serviços, que entre si Cele-
bram o Município de Perdizes/MG e a empresa sodexo Pass do 
Brasil e Comércio s/a . Processo Nº 076/2015 . Pregão Presencial 
Nº: 057/2015 . objeto: o presente Termo de aditamento de Con-
trato tem por objeto aumento do “Vale alimentação” aos servi-
dores Públicos Municipais ativos, autorizado pela lei Comple-
mentar Nº 24 /2019, 16 de julho de 2019, conforme a alteração 
da Cláusula Terceira do contrato inicial . Contratante: Prefeitura 
Municipal de Perdizes MG . Contratado: sodexo Pass do Bra-
sil serviços e Comércio s/a . Valor do contrato: Passará o valor 
do Cartão Vale alimentação Cartão Magnético/eletrônico com 
Chip contento benefício de r$ 100,00 (cem reais), para o valor 
do benefício de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais . Per-
dizes / MG, 31 de Julho de 2019 . Vinícius de Figueiredo Barreto 
- Prefeito Municipal de Perdizes MG .
Prefeitura Municipal de Perdizes MG extrato III termo aditivo de 
contrato Nº 131/2017 . origem: Processo Nº 040/2017 – Tomada 
de Preço Nº 031/2017 . objeto: o presente Termo de aditamento 
de Contrato tem por objeto acréscimo de quantitativos aproxi-
madamente de 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços de 
locação Máquina “retro escavadeira” para manutenção de estra-
das vicinais e serviços urbanos, apoio a pequenos produtores no 
Município de Perdizes, conforme a alteração da Cláusula terceira 
do contrato inicial . Contratante: Prefeitura Municipal de Perdi-
zes . Contratado: Ideal Tractor serviços e locações eireli MG 
do Valor: o valor atual do contrato acrescentará o valor de r$ 
51 .750,00 (Cinquenta e um Mil setecentos e Cinquenta reais) . 
Vinícius de Figueiredo Barreto - Prefeito Municipal . Perdizes 
MG, 11 de setembro de 2019 .

 Prefeitura Municipal de Perdizes MG . aviso de licitação edital 
Nº 054/2019 . o Município de Perdizes, torna público a quem possa 
interessar, que esta aberta licitação modalidade Pregão Presencial 
Nº 054/2019, a realizar-se no dia 04/10/2019, com recebimento 
dos envelopes “Proposta” e Habilitação” até as 09horas, constitui 
objeto da presente licitação, a contratação de empresa especiali-
zada para implantação do sistema de vídeo monitoramento urbano 
da cidade de Perdizes/MG, contemplando serviços de instalação, 
locação e manutenção das câmeras, da infra estrutura de rede de 
fibra óptica e ativos de rede para comunicação dos pontos ate a 
central de vídeo monitoramento, sala central de vídeo monitora-
mento com armazenamento e gestão do sistema, visando a segu-
rança da população e patrimônio do município de Perdizes/MG, 
conforme especificações e características constantes no ANEXO 
I, deste edital . os editais poderão ser adquiridos 24 horas antes 
da abertura dos envelopes no setor de licitação desta Prefeitura 
ou no site www .perdizes .mg .gov .br – Perdizes MG, 18/09/2019 – 
Vinícius de Figueiredo Barreto – Prefeito Municipal .

19 cm -20 1274463 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 
PreGÃo eleTrÔNICo N .º 005/2019 – aviso de registro de 
Preços - o Município de Patos de Minas torna público que os 
preços da ata de registro de Preços nº 039/2019 referente ao 
pregão eletrônico nº 005/2019 cujo objetoé oregistro de preços 
para aquisição parcelada de gêneros alimentícios (iogurte), foram 
verificados e encontram-se compatíveis com a dinâmica do mer-
cado. Todas as informações detalhadas encontram-se no site ofi-
cial do município: www .patosdeminas .mg .gov .br/licitacoes . Patos 
de Minas, 20 de setembro de 2019 . ronaldo Gonçalves de deus 
Júnior – Presidente da Comissão Gerenciamento/atualização 
atas de registros de Preços .

3 cm -20 1274627 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAuLiSTAS/mG
eXTraTo de aTa ProPosTa Processo licitatório 048/2019, 
Tomada de Preço N .º 003/2019 . a P .M de Paulistas-MG, torna 
público o resultado das propostas da sessão do dia 20 de setembro 
de 2019 . elcileine Maria alves Padilha ePP, inscrita no CNPJ n .º 
19 .814 .431/0001-10 . Valor Mensal r$ 6 .500,00 totalizando r$ 
26 .000,00, Megah engenharia e Construções lTda, inscrita no 
CNPJ n .º 26 .131 .159/0001-39, Valor Mensal r$ 5 .569,20 totali-
zando r$ 22 .276,80 .sítio Gestão de Projetos lTda-Me, inscrita 
no CNPJ n .º 26 .166 .703/0001-88, Valor Mensal r$ 4 .309,50 tota-
lizando r$ 17 .238,00 .Construplan engenharia e Planejamento 
lTda - Me, inscrita no CNPJ n .º 09 .557 .282/0001-05 .Valor 
Mensal r$ 4 .100,00 totalizando r$ 16 .400,00 abre-se o prazo 
legal para interesse de interposição de recursos da fase de Pro-
posta de acordo com a lei federal nº 8 .666/93 e suas alterações 
posteriores informações pelo e-mail licitacao@paulistas .mg .gov .
br em horário comercial Haroldo Pereira da Costa Presidente da 
CPl . Paulistas-MG 20 de setembro de 2019 .

4 cm -20 1274568 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEriQuiTo - mG, 
torna-se publico o aviso de licitação Pregão Presencial para 
registro de Preço n .º 024/2019, cujo o objeto e a contratação de 
serviços de lavagem de veículos para atender as necessidades 
da frota municipal, conforme anexos que fazem parte integrante 
deste Pregão Presencial registro de Preço n .º 024/2019 . aber-
tura: 04/10/2019 as 13 horas . o edital encontra-se à disposição na 
sede da Prefeitura . Pregoeiro e equipe de apoio, Periquito/MG, 
20/09/2019 . Geraldo Martins Godoy – Prefeito Municipal . 

2 cm -20 1274470 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PiEDADE Do rio GrANDE

 torna público o Proc . 051/19 - T .P . 003/19 - obj . Contratação 
de empresa para execução de pavimentação asfáltica em ruas do 
Município . sessão e entrega dos envelopes: 14/10/2019 às 13h . 
edital: www .piedadedoriogrande .mg .gov .br . Informações: (32) 
3335-1122 .

1 cm -20 1274507 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PoÇoS DE CALDAS - mG

 Comunicado – o Município de Poços de Caldas, com referência 
ao edital do Pregão eletrônico para registro de Preços nº 271-
sMa/19, cujo objeto é o ForNeCIMeNTo de saCos de 
lIXo HosPITalar Para a dIVIsÃo de saÚde - seCre-
TarIa MuNICIPal saÚde, comunica que o edital sofreu alte-
rações no anexo I, onde se lê: “loTe 01: ParTICIPaçÃo res-
TrITa a Me/ePP/eQuIParado”, leia-se: “ParTICIPaçÃo 
aMPla” . Fica designada nova data de abertura da sessão para o 
dia 07 de outubro de 2019, às 12h30m, em local já designado . 

Poços de Caldas, 19 de setembro de 2019 .
 ana alice de souza

 secretária Municipal de administração e Gestão de Pessoas
3 cm -19 1274421 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu
Processo licitatório129/2019-Concorrência Pública 016/2019 .o 
Município de Pompéu/MG torna público que fará realizar-se Pro-
cesso licitatório nº129/2019, Concorrência Pública 016/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para reforma das unidades Bási-
cas de saúde dos bairros loteamento, Volta do Brejo e Trevo, no 
Município de Pompéu/MG,Tipo “Menor Preço”,critério de julga-
mento “Menor Preço Por Item” .data da abertura:24/10/2019 às 
09:00h . Informa- ções:Tel: (37) 3523 1000, ramal 211 .o edital 
poderá ser obtido noe-mail:editaislicitacao@pompeu .mg .gov .br 
ou site www .pompeu .mg .gov .br .

3 cm -20 1274675 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG
– CoNCorrÊNCIa PÚBlICa Nº02/19 . objeto: “Contratação 
de agência de publicidade para a prestação de serviços técnicos 
de publicidade visando à elaboração de projetos e campanhas da 
Prefeitura Municipal de Pouso alegre-MG” . a sessão pública será 
realizada no dia 11 de novembro de 2019 ás 09h, na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Pouso alegre/MG, localizada 
na rua dos Carijós, nº45, Centro, na cidade de Pouso alegre/
MG.O Edital poderá ser consultado no site oficial www.pousoale-
gre .mg .gov .br ou obtido gratuitamente em dias úteis e em horário 
comercial, mediante apresentação de PeNdrIVe . Informações: 
Tel . (35) 3449-4023 ou e-mail:licitapamg@gmail .com . derek 
William Moreira rosa – Presidente da Comissão Permanente de 
licitações . 

Pouso alegre/MG, 20 de setembro de 2019 .
3 cm -20 1274657 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG – 
PreGÃo PreseNCIal Para reGIsTro de Preços Nº 
89/2019 – objeto: Contratação de empresa para execução de ser-
viços de implantação, drenagem e redes de captação de águas plu-
viais e manutenção em redes existentes, incluindo mão de obra e 
material .” a sessão pública será realizada no dia 04 outubro de 
2019 as 14:00 h  . o edital poderá ser consultado e obtido gratuita-
mente , em dias úteis e em horário comercial , mediante apresen-
tação de PeN drIVe, para cópia do arquivo na superintendência 
de Gestão de recursos Materiais e pelo site da Prefeitura Muni-
cipal de Pouso alegre  . Informações tel (35) 3449 4023 ou email 
:licitapamg@gmail .com – derek Willian Moreira rosa – Prego-
eiro Municipal – Pouso alegre 20 de setembro de 2019 .

3 cm -20 1274591 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS
 Torna Público o Processo 086/2019 . espécie: Tomada de preços 
nº 008/2019 . objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de recapeamento nas ruas Pernambuco e Vereador Felipe 
alves da rocha, no bairro Centro em raposos/MG conforme pro-
jetos, memorial descritivo e planilha de serviços constantes em 
anexo ao edital; data da abertura: 10/10/2019 às 13h00min . edi-
tal, projetos e planilhas estarão disponíveis no site www .raposos .
mg .gov .br . demais informações na sede da Prefeitura, Praça da 
Matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 18hs . douglas Nascimento 
rodrigues - Presidente da CPl .

3 cm -20 1274455 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE KuBiTSCHEK/mG

Torna pública ToMada de Preços Nº 002/2019, tipo “Menor 
Preço Global” . objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de execução de obra de pavimentação em bloquetes 
hexagonal na rua Cristal e avenida laura lins no Município de 
Presidente Kubitschek/MG . entrega dos envelopes “documenta-
ção e Propostas”: dia 10 de outubro de 2019, até às 09:00 horas, 
na rua agostinho de oliveira Malaquias, nº 35, Centro . Infor-
mações e edital poderão ser obtidos no endereço acima ou pelos 
contatos, Tel .: (38) 3545-1122, e-mail: licitacao@pk .mg .gov .br, 
site: www .pk .mg .gov .br . Vanderlene Gonçalves silva ribeiro - 
Presidente da C .P .l .
PreFeITura MuNICIPal de PresIdeNTe KuBITs-
CHeK/MG . Torna pública ToMada de Preços Nº 003/2019, 
tipo “Menor Preço Global” . objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de execução de obra de pavimentação em 
bloquetes hexagonal da avenida laura lins até o estádio Muni-
cipal, em atendimento ao Contrato de repasse nº 866806/2018 . 
entrega dos envelopes “documentação e Propostas”: dia 11 de 
outubro de 2019, até às 09:00 horas, na rua agostinho de oliveira 
Malaquias, nº 35, Centro . Informações e edital poderão ser obti-
dos no endereço acima ou pelos contatos, Tel .: (38) 3545-1122, 
e-mail: licitacao@pk .mg .gov .br, site: www .pk .mg .gov .br . Vander-
lene Gonçalves silva ribeiro - Presidente da C .P .l .

5 cm -20 1274544 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riBEirÃo DAS NEVES/mG

Pregão 067/2018 - torna público que encontra-se suspenso de seu 
prosseguimento o edital do Pregão 067/2018, cujo objeto con-
siste na contratação de empresa para execução de serviços de tapa 
buracos e obras complementares com fornecimento de materiais 
no Município de ribeirão das Neves . alex de almeida Ferreira 
silva/Presidente da CPl .

2 cm -20 1274450 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riBEirÃo DAS NEVES/mG 

–Pregão 013/2019 - torna público que se encontra disponível 
no site www .ribeiraodasneves .mg .gov .br, o edital do Pregão 
013/2019, cujo objeto consiste na contratação de empresas para 
execução e instalação de ar condicionado e aquisição e instalação 
de mobiliários e equipamentos da praça no bairro jardim colonial 
por um período de 3 meses . a data para entrega dos envelopes e 
realização de sessão será dia 09/10/2019 as 09:00 hrs . alex de 
almeida Ferreira silva /Presidente da CPl .

PreFeITura MuNICIPal de rIBeIrÃo das NeVes/
MG –Pregão 040/2019 - torna público que se encontra dispo-
nível no site www .ribeiraodasneves .mg .gov .br, o edital do Pre-
gão 040/2019, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de execução de eventos 
de pequeno porte, médio e grande porte, com segurança, trans-
porte, projeto (PeT) e outros . a data para entrega dos envelopes 
e realização de sessão será dia 10/10/2019 as 09:00 hrs . alex de 
almeida Ferreira silva /Presidente da CPl .

4 cm -20 1274665 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA 
– licitação 096/2019

 o Município de rio Pomba torna público que fará realizar a lici-
tação nº 096/2019, na Modalidade “Tomada de Preço” e julga-
mento pelo “Tipo Menor Preço”, para serviço de engenharia de 
reforço na ponte do Bairro da estação localizada no município de 
rio Pomba/MG . abertura da documentação: às 14:00 horas do 
dia 09 de outubro de 2019, na sala de licitações da Prefeitura, 
av . raul soares, 15, onde se encontra o edital à disposição dos 
interessados . rio Pomba, 19 de setembro de 2019 . Carla Nolasco 
Martins Vieira Coimbra . Presidente da C .P .l

3 cm -19 1274418 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA 
 lICITaçÃo 097/2019

o Município de rio Pomba torna público que fará realizar a lici-
tação nº 097/2019, na Modalidade “Pregão” com procedimento 
“Presencial” e julgamento pelo “Tipo Menor Preço”, para con-
tratação de Microempresas (Me), empresas de Pequeno Porte 
(ePP) e/ou Microempreendedor Individual (MeI) para locação 
de espaço em hotel fazenda com serviço de buffet e hospedagem 
para realização de evento dos grupos de convivência do Centro 
de referência da assistência social - Cras . a sessão terá início 
às 14:00 horas (quatorze horas) do dia 08 de outubro de 2019, na 
sala de licitações da Prefeitura, situada à av . raul soares, 15, no 
Município de rio Pomba/MG . o edital de licitação está à dispo-
sição dos interessados nos dias úteis no local já mencionado no 
horário comercial . 

rio Pomba, 20 de setembro de 2019 . 
Carla Nolasco Martins Vieira Coimbra . Pregoeira

4 cm -20 1274788 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá –
 eXTraTo dos CoNTraTos Nº 191, 192, 193 e 194/2019 . 
CoNTraTo N° 191/2019 – Partes: Município de sabará e a 
empresa usaGas dIsTrIBuIdora de GÁs lTda -Me . 
objeto: aquisição de Gás liquefeito de Petróleo – GlP, acondi-
cionados em botijões de 13kg e 45kg e vasilhames (vazios) de 13 
kg e 45 kg, com entrega ponto a ponto, em atendimento à demanda 
da secretaria Municipal de educação e unidades escolares da rede 
municipal, conforme processo interno n° 1351/2019 e anexo 
único . Valor: r$181 .525,00 . CoNTraTo N° 192/2019 – Partes: 
Município de sabará e a empresa usaGas dIsTrIBuIdora 
de GÁs lTda -Me . objeto: a aquisição de Gás liquefeito de 
Petróleo – GlP, acondicionados em botijões de 13kg e vasilha-
mes (vazios) de 13 kg, com entrega ponto a ponto, em atendi-
mento à demanda da secretaria Municipal de desenvolvimento 
social, Banco de alimentos, Casa dos Conselhos, Conselho Tute-
lar, Creas e Cras, conforme processo interno n° 1351/2019 
e anexo único . Valor: r$7 .919,70 . CoNTraTo N° 193/2019 – 
Partes: Município de sabará e a empresa usaGas dIsTrIBuI-
dora de GÁs lTda -Me . objeto: aquisição de Gás liquefeito 
de Petróleo – GlP, acondicionados em botijões de 13kg e vasi-
lhames (vazios) de 13 kg, em atendimento à demanda da secre-
taria Municipal da administração, conforme processo interno n° 
1351/2019 e anexo único . Valor: r$ 4 .309,50 . CoNTraTo N° 
194/2019 – Partes: Município de sabará e a empresa usaGas 
dIsTrIBuIdora de GÁs lTda -Me . objeto: aquisição de 
Gás liquefeito de Petróleo – GlP, acondicionados em botijões 
de 13kg, com entrega ponto a ponto, em atendimento à demanda 
da administrações regional de roça Grande, General Carneiro, 
Fátima, ana lucia, Borges e ravena, sob a responsabilidade da 
secretaria Municipal de obras, conforme processo interno n° 
1351/2019 e anexo único . Valor: r$ 7 .620,00 . data:04/09/2019 
Prazo: 12 Meses . (a) Wander José Goddard Borges – Prefeito . 

7 cm -20 1274729 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá-
eXTraTo da aTa de reGIsTro de Preços Nº018/2019 . 
Partes: Município de sabará e as empresas a alIaNça INdÚs-
TrIa e CoMÉrCIo eIrelI-Me . Valor Total:r$29 .916,00 . 
empresa BH soldas eQuIPaMeNTos de ProTeçÃo 
INdIVIdual eIrelI - Me . Valor Total:r$111 .786,00 empresa 
eVoluTIoN eQuIPaMeNTos de ProTeçÃo eIrelI . 
Valor Total:r$85 .122,00 . empresa relaCIoNar CoMÉrCIo 
lTda . Valor Total:r$128 .262,00 . objeto: Promover registro de 
preços, consignado em ata, para aquisição de equipamentos de 
proteção individual, em atendimento à secretaria Municipal de 
Recursos Humanos, conforme especificações contidas neste ins-
trumento e seus anexos . data: 20/09/2019 . Prazo: 12 meses . (a) 
Wander José Goddard Borges – Prefeito .

3 cm -20 1274768 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá. 
raTIFICaçÃo INeXIGIBIlIdade de lICITaçÃo Nº 
068/2019 . o secretário Municipal de administração, no uso de 
suas atribuições e com fundamento no artigo 25, da lei nº 8 .666, 
de 21 de junho de 1993, raTIFICa e CoNValIda a Inexigibi-
lidade de licitação nº 068/2019, Processo Interno nº 1736/2019, 
contratação da clínica PresTaçÃo de serVIços MÉdICos 
J .F .e . eIrelI-Me, prestadora de serviços de saúde para realiza-
ção de Procedimentos com Finalidade Diagnóstica – Mamografia, 
conforme descrição na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses e Próteses e Materiais especiais (oPM) do sistema Único 
de saúde – sus”, disponível através do sIGTaP, no valor total 
de r$270 .540,00, através do credenciamento no Chamamento nº 
012/2019, em atendimento à secretaria Municipal de saúde . 

sabará, 18 de setembro de 2019 . 
(a) Hélio César rodrigues de resende - secretário Municipal de 
administração .

4 cm -19 1274337 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá – 
eXTraTo do CoNTraTo Nº 222/2019 – Partes: Município 
de sabará e urbe arquitetura, urbanismo e engenharia . objeto: 
execução de procedimento de regularização Fundiária urbana 
de Interesse social – reurB-s, nos bairros Mangueiras e Man-
gabeiras, no município de sabará/MG, com base nas legis-
lações Federais nº 13 .465, de 11 de julho de 2017 e nº 13 .865, 
de 08 de agosto de 2019, em atendimento à secretaria Muni-
cipal de Planejamento, desenvolvimento e Gestão, conforme 
Processo Interno nº 2 .149/2019 . data:18/09/2019 . Prazo:12 
meses . Valor:r$244 .949,17 . (a) Wander José Goddard Borges 
– Prefeito .

3 cm -20 1274771 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

PreGÃo eleTrÔNICo reGIsTro de Preço Nº 044/2019 
- objeto: aquisição eventual e Futura de Mobiliário de escritório 
 . data da abertura da proposta e início da sessão: 07/10/2019, às 
09:h00 . local: www .comprasnet .gov .br . uasG: 985155; edital e 
informações no site www .santaluzia .mg .gov .br
PreGÃo eleTrÔNICo reGIsTro de Preço Nº 
053/2019 . aVIso de reVoGaçÃo de adJudICaçÃo e 
HoMoloGaçÃo .
o secretário de administração e Gestão de Pessoas, sr . Thomás 
lafetá alvarenga, revoga a publicação feita no dia 17/09/2019, 
veiculada neste jornal, referente a adJudICaçÃo e HoMolo-
GaçÃo, cujo objeto é a Contratação de empresas especializadas 
visando a prestação de serviços médicos de urgência e emergên-
cia, internação, cirurgias eletivas, saúde mental e atenção espe-
cializada ambulatorial eletiva, em unidades públicas de saúde do 
município .

CoNTraTo Nº: 264/2019 – Pregão eletrônico n° 033/2019 – 
INTerJeT CoMerCIal eIrellI-ePP Valor do Contrato r$ 
5 .360,50, assinado em 04/09/2019 . Vigência 02 de setembro de 
2 .020 .

CoNTraTo 278/2019 – dispensa de licitação n° 27/2019 – 
MaCaÚBas CoNsulTorIa de IMÓVeIs lTda, objeto: 
locação do Imóvel na rua Presidente afonso Pena nº 543, 
Bairro Boa esperança, C .e .P . 33 .035-250 Valor do Contrato r$ 
30 .000,00, assinado em 17/09/2019 . Vigência 12 meses .

CoNTraTo Nº: 263/2019 – Pregão eletrônico n° 033/2019 – 
arKMeds soluções TeCNolÓGICas lTda-Me Valor 
do Contrato r$ 56 .250,00, assinado em 04/09/2019 . Vigência 02 
de setembro de 2 .020 .

CoNTraTo Nº: 266/2019 – Pregão eletrônico n° 033/2019 – 
r&d MedIQ eQuIPaMeNTos e serVIços esPeCIalI-
Zados lTda . Valor do Contrato r$ 60 .259,48, assinado em 
04/09/2019 . Vigência 02 de setembro de 2 .020 .

raTIFICo a dIsPeNsa Nº 039/2019 - Contratado Marco antô-
nio Garcia - ojeto: locação . Valor da Contratação, r$ 9 .600,00 
(Nove mil e seiscentos reais) .

9 cm -20 1274707 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
reTIFICaçÃo ao eXTraTo de PuBlICaçÃo

resulTado da ProVa de TÍTulos Para os CarGos 
de NÍVel suPerIor
edITal Nº 01/2019 - Concurso público para provimento de car-
gos da Prefeitura Municipal de santa luzia – secretaria Muni-
cipal de educação . o exmo . sr . Christiano augusto Xavier Fer-
reira, dd . Prefeito do Município de santa luzia e a Fundação de 
desenvolvimento da Pesquisa – FuNdeP, tornam público a reti-
ficação, referente ao Extrato de Publicação do resultado da Prova 
de Títulos para os cargos de Nível superior, edital nº 01/2019, 
veiculado neste jornal na data de 20/09/2019, pag .: 12: onde se 
lê “ . . .20 de agosto de 2019 .”, leia-se “ . . .20 de setembro de 2019” . 
Informamos que a Retificação será publicada, no Quadro de Avi-
sos e Publicações da Prefeitura Municipal de santa luzia e divul-
gado no endereço eletrônico www .gestaodeconcursos .com .br e 
www .santaluzia .mg .gov .br  .

Christiano augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de santa luzia

ToMada de Preço Nº: 007/2019 – objeto: a Contratação 
de empresa(s) de engenharia para execução de reparos, manu-
tenções, e pequenas reformas, sem acréscimo de área construída, 
com fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos 
equipamentos necessários á execução dos serviços, no Município 
conforme lotes: lote 01 : unidades Básicas de saúde: alto são 
Cosme, Tia lita, Bairro e Celso diana, Bairro Palmital; lote 02 : 
unidade Básica de saúde Caribé, no bairro são Benedito, Cristina 
a, no Bairro Cristina a . londrina, no Bairro londrina; lote 03 : 
unidades Básica de saúde Bom destino, no Bairro Bom destino, 
Bonanza, no Bairro Bonanza, Córrego das Calçadas, no Bairro 
Córrego das Calçadas; lote 04 : nas unidades Básicas de saúde: 
Pinhões, Bom Jesus, no Bairro Bom Jesus, Morada do rio, no 
Bairro Morada do rio, e Centro de especialidades odontológicas, 
no Bairro Centro, neste Município .
entrega dos envelopes no setor de protocolo (sala 01), até as 
09:30 horas do dia 09/10/2019 e abertura as: 10:00 horas, no dia 
09/10/2019, na sala de licitação e Compras, (sala 22), sede da 
Prefeitura Mun . de santa luzia/MG, av . VIII, nº: 50, B . Carreira 
Comprida, CeP 33 .045 .090 . o edital poderá ser baixado no site: 
http://www .santaluzia .mg .gov .br ou solicitado pelo e-mail: licita-
coes@santaluzia .mg .gov .br .

9 cm -20 1274795 - 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 320190920190611027.



 8 – sábado, 21 de seTembro de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTA mArGAriDA-mG

eXTraTo de CoNTraTo

ProCesso Nº . 078/2019
de: 09/07/2019
ToMada de Preço nº 002/2019

CoNTraTado: CIa TraNsPorTes e CoNsTruções 
eIrelI, inscrita no CNPJ sob nº 22 .723 .090/0001-81, situada na 
rua Geraldo romeiro leoni, 300, ribeirão de são domingos, 
santa Margarida/MG .

oBJeTo: Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para execução de obra de ampliação/construção da 
escola Municipal Majolo Costa Machado, localizada no Bairro 
Nossa senhora das Graças (agrovila Costa Machado), conforme 
projetos, planilhas, cronograma, especificações técnicas.

CoNTraTaNTe: Município de santa Margarida – MG

Valor: r$ 415 .499,75 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) .

eXeCuçÃo: secretaria Municipal de educação

VIGÊNCIa: 18/09/2019 a 26/12/2019

doTaçÃo orç: 02 .04 .01 .12 .365 .17 .1010 .449051-FICHa 138-
FoNTe 101

 Geraldo sCHIaVo
Prefeito Municipal

7 cm -20 1274456 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do GrAmA/mG. 

PP Nº 052/2019 . resultado, adjudicação e Homologação do Pre-
GÃo PreseNCIal Nº 052/2019 . objeto: registro de Preços 
visando a futura e eventual aquisição de materiais que serão uti-
lizados nas oficinas dos serviços sócios assistenciais desenvolvi-
dos através do Cras da secretaria de assistência social, a favor 
das empresas: CoPMaYs dIsTrIBuIdora de PaPelarIa 
lTda, CNPJ: 08 .300 .595/0001-02, vencedora dos Itens: 24, 25, 
43 ao 47, 50, 57, 58, 63, 67, 68, 73, 77, 78, 86, 90, 92 ao 95, com 
valor de r$ 10 .820,74 . JuareZ TaVares de laCerda e 
FIlHo lTda - Me, CNPJ: 65 .300 .014/0001-76, vencedora dos 
Itens: 02 ao 17, 20 ao 23, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 41, 48, 52 ao 
56, 64, 71, 72, 85, 87, 91 com valor de r$ 19 .919,76 . MIrIaM 
MarIa sIlVa BarCaNTe, CNPJ: 30 .827 .823/0001-56, ven-
cedora dos Itens: 01, 18, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 51, 59, 60, 61, 62, 
66, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 com valor de r$ 9 .527,16 . Itens: 
19, 32, 38, 40, 42, 49, 65, 69, 70, 74, 75, 84 fracassados . santo 
antônio do Grama/MG . Janaina aparecida Frade - Pregoeira .

4 cm -20 1274648 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

 Informa que realizará o Pregão Presencial N .º 090/2019 – Con-
tratação de empresa para locação de caminhão pipa, atendendo 
as necessidades do departamento de Água e esgoto (dae) da 
P .M .s .G .r .a . . as propostas deverão ser entregues até às 09:00 
horas do dia 04/10/2019 . a abertura dos envelopes será realizada, 
a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local no setor de lici-
tações da Prefeitura Municipal – r . Henriqueta rubim, N .º 27 – 
Centro – s .G .r .a . . o edital completo estará disponível, em www .
saogoncalo .mg .gov .br . s . G . r . abaixo, 18 de setembro de 2019 
– antônio Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .

 Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo – Processo 
licitatório Nº 109/2019 – Tomada de Preços Nº 012/2019 - Con-
tratação de empresa para execução dos serviços de, adequação da 
drenagem e terraplanagem rotatória avenida Contorno oeste e 
avenida Central, no município de são Gonçalo do rio abaixo/
MG . a CPl informa que em 20/09/2019 foi realizado o julga-
mento do anexo II - Planilhas de Preços, onde o licitante Cons-
trutora Hura ltda – ePP foi considerado vencedor, por apresen-
tar o menor valor global para execução dos serviços . são G . rio 
abaixo, 20/09/2019 .

 Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo – Processo 
licitatório 149/2019 - Pregão Presencial N .º 83/2019– regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos e 
dietas enterais, ( . . .) . o Pregoeiro informa que em 20/09/2019 às 
09:00 horas foi realizada abertura do certame, os licitantes rios e 
Matos Comércio de Produto e dieta ltda, dMl distribuição ltda 
e Viver Bem Nutrição ltda ePP . Foram considerados vencedores 
conforme ata Circunstanciada da realização da sessão Pública 
de abertura do Pregão Presencial N° 83/2019 . são Gonçalo do 
rio abaixo, 20 de setembro de 2019 .

 a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG, o 
Pregoeiro e equipe de apoio informam que realizará Processo 
licitatório 158/2019 - Pregão Presencial N .º 87/2019– registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico 
hospitalar e material de laboratório, atendendo as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde de são Gonçalo do rio abaixo/
MG . as propostas deverão ser entregues até às 09:00 horas do 
dia 09/10/2019 . a abertura dos envelopes será realizada, a par-
tir das 09:00 horas, no mesmo dia e local no setor de licitações 
da Prefeitura Municipal – r . Henriqueta rubin, nº 27 – Centro – 
s .G .r .a . o edital completo poderá ser obtido no mesmo endereço 
ou através do site oficial do órgão: www.saogoncalo.mg.gov.br. S. 
G . r . abaixo, 20 de setembro de 2019 . – antônio Carlos Noronha 
Bicalho – Prefeito Municipal .

a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio abaixo/MG, o 
Pregoeiro e equipe de apoio informam que realizará Processo 
licitatório 159/2019 - Pregão Presencial N .º 88/2019– regis-
tro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, 
atendendo as necessidades da secretaria Municipal de saúde de 
são Gonçalo do rio abaixo/MG . as propostas deverão ser entre-
gues até às 09:00 horas do dia 07/10/2019 . a abertura dos envelo-
pes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal – r . Henriqueta 
rubin, nº 27 – Centro – s .G .r .a . o edital completo poderá ser 
obtido no mesmo endereço ou através do site oficial do órgão: 
www .saogoncalo .mg .gov .br . s . G . r . abaixo, 20 de setembro de 
2019 . – antônio Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal .

13 cm -20 1274632 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 
Torna público-aviso de licitação: Processo licitatório Nº . Pmsg/
Cpl/064/2019 . Pregão Presencial Nº . 046/2019 . objeto: “Contra-
tação de empresa Para aquisição de Parquinho (Playground) 
Infantil, em Madeira Plástica, Para atender Crianças até 14 
anos, das escolas e Centros Municipal de educação Infantil da 
rede Municipal de ensino, em atendimento a secretaria Muni-
cipal de educação, Cultura e Turismo, do Município de são 
Gotardo/Mg” . Protocolo dos envelopes e Credenciamento até 
dia 08/10/2019 até Às 08h:45min e abertura dos envelopes: a 
Partir das 09h:00min Na sala do departamento de licitação . o 
edital Poderá ser obtido No site Www .saogotardo .Mg .Gov .Br . 
esclarecimentos: (34) 3671-7127, email: licitacaosg@Gmail .
Com . são Gotardo, 20 de setembro de 2019 . Prefeito Municipal: 
seiji eduardo sekita .

3 cm -20 1274704 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do SAPuCAÍ – mG. 

Processo licitatório Nº 76/2019, Tomada de Preços Nº 2/2019, 
dia 10/10/2019, às 9h30, cujo objeto é a contratação de empresa 
de engenharia para execução de obra de pavimentação de diver-
sas ruas do Município . Processo licitatório Nº 77/2019, Pre-
gão Presencial Nº 51/2019, dia 3/10/2019, às 9h30, cujo objeto 
é o serviço móvel de transferência de pacientes por ambulância 
tipo uTI . Processo licitatório Nº 78/2019, Pregão Presencial Nº 
52/2019, dia 3/10/2019, às 14h00, cujo objeto é a aquisição de 
insumos diversos de construção descritos na tabela sINaPI . Pro-
cesso licitatório Nº 79/2019, Pregão Presencial Nº 53/2019, dia 
3/10/2019, às 15h30, cujo objeto é a aquisição de insumos diver-
sos de construção descritos na tabela sINaPI . o Poder executivo 
torna público que realizará os certames no setor de licitações, 
situado no Paço Municipal augusto aires de lima Brandão, av . 
Tiradentes, 526 - Bairro Inconfidentes - CEP 37.490-000. Infor-
mações telefone (35) 3241-1500 ou pelo site: http://www .saogon-
calodosapucai .mg .gov .br

4 cm -20 1274719 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi,
 torna pública a abertura do Processo de licitação nº 210/2019, 
Tomada de Preços nº 012/2019 para Contratação de empresa para 
construção de Quadra Poliesportiva na escola Municipal Kleber 
Vasques Filgueiras, município de são João del rei/MG . aber-
tura dia 08/10/2019, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura, rua 
Ministro Gabriel Passos,199 – Centro . Mais informações pode-
rão ser obtidas através do tel: (32) 3379-2923/2925, ou no site: 
www .saojoaodelrei .mg .gov .br . Nivaldo José de andrade – Pre-
feito Municipal .

2 cm -20 1274536 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi 
torna pública a Celebração do 2° Termo aditivo ao Contrato 
n°074/2018, originado do Processo administrativo n°116/2018, 
Inexigibilidade n°014/2018 com a empresa seCreTarIa de 
esTado do GoVerNo,CNPJ n°05 .475 .103/0001-21,cujo 
objeto é:alteração de titularidade do contratado passando de 
seCrI para seGoV, em razão da lei estadual n°23 .304/2019 .
Fundamentado no art .57,Inciso II da lei Federal 8 .666/93 e 
Celebração do 2° Termo aditivo ao Contrato n°0136/2017 e 
dispensa de licitação n°068/2017, prorrogação da vigência 
por 30 (trinta) dias para locação de imóvel . Credor: Humberto 
Gulever da Costa Târoco ,CPF:958 .262 .896-00 Valor Global 
r$2 .180,00,em conformidade com §1° do art .57 da lei Fede-
ral n° 8 .666/93 e Celebração do 2° Termo aditivo ao Contrato 
n°0120/2017,dispensan°049/2017, Processo administrativo 
n°130/2017,objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 
12(doze)meses para locação de imóvel para sediar Creas . Cre-
dor: elizabeth Pereira da silva, CPF:504 .153 .446-20, Valor Glo-
bal: r$19 .025,76 .Vigencia:23/08/2020 .em conformidade com § 
1°do art .57 da lei Federal n° 8 .666/93 .Nivaldo José de andrade 
–Prefeito Municipal 

4 cm -20 1274471 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi
 torna pública a Celebração do 2° Termo aditivo ao Contrato 
n°074/2018, originado do Processo administrativo n°116/2018, 
Inexigibilidade n°014/2018 com a empresa seCreTarIa de 
esTado do GoVerNo,CNPJ n°05 .475 .103/0001-21,cujo 
objeto é:alteração de titularidade do contratado passando de 
seCrI para seGoV, em razão da lei estadual n°23 .304/2019 .
Fundamentado no art .57,Inciso II da lei Federal 8 .666/93 . 
Nivaldo José de andrade-Prefeito Municipal .

2 cm -20 1274442 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoÃo EVANGELiSTA/mG

 – aVIso de lICITaçÃo – leIlÃo –Nº 01/2019– ProCesso 
Nº 139/2019 – MelHor Preço – o Prefeito Municipal torna 
pública a realização o leilão nº 01/2019 – alienação de veículos e 
máquinas inservíveis à administração Municipal a realizar-se no 
dia 10/10/2019 às 09:00 horas na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal . Visitação a partir do dia 23/09/2019 das 08:00 às 11:00 
horas e de 13:00 às 16:00 horas o edital encontra-se disponível na 
Prefeitura Municipal de são João evangelista-MG . Informações 
complementares, pelo telefone 033-3412-2510 . em 20 de setem-
bro de 2019 – Carlos augusto Gonçalves Coelho – leiloeiro .

3 cm -20 1274478 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo JoSÉ DA BArrA/mG

 torna público o extrato do segundo aditivo do Contrato nº . 
030/2019 referente à Tomada de Preço nº . 002/2019, Processo 
licitatório nº . 027/2019 que tem por objeto a “Contratação de 
empresa especializada para a construção de praça no bairro Bom 
Jesus dos Campos” firmado com a empresa Eteltec Comercial e 
Construções Limitada, em que ficam suprimidos os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária no valor de r$ 10 .060,26 
(dez mil, sessenta reais e vinte e seis centavos) que representa 
7,72% do valor total do contrato originário, nos termos do pedido 
e justificativa apresentados pela Secretaria de Obras, Urbanismo e 
Meio ambiente . são José da Barra/MG, 21/09/2019 . Paulo sérgio 
leandro de oliveira - Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274457 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo JoSÉ DA BArrA/mG 

torna público o extrato do Terceiro aditivo do Contrato nº . 
030/2019 referente à Tomada de Preço nº . 002/2019, Processo 
licitatório nº . 027/2019 que tem por objeto a “Contratação de 
empresa especializada para a construção de praça no bairro Bom 
Jesus dos Campos” firmado com a empresa Eteltec Comercial e 
Construções Limitada, em que ficam acrescidos os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária no valor de r$ 3 .257,73 (três 
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) que 
representa 2,5% do valor total do contrato originário, nos termos 
do pedido e justificativa apresentados pela Secretaria de Obras, 
urbanismo e Meio ambiente . são José da Barra/MG, 21/09/2019 . 
Paulo sérgio leandro de oliveira - Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274458 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoSÉ DA VArGiNHA/mG

 Processo licitatório nº . 066/2019, Modalidade Pregão Presen-
cial nº . 030/2019 . objeto: Contratação de seguro de veículos sem 
interveniência de corretores . data de abertura: 03/10/2019 às 
08:00 horas . edital: Praça são José, nº . 10, Centro, são José da 
Varginha/MG ou na sala de licitações, rua Jacinta Braga, nº 69, 
Prédio Garagem Municipal, Centro, são José da Varginha/MG; 
e-mail: licitacao@saojosedavarginha .mg .gov .br, site: www .sao-
josedavarginha .mg .gov .br . Telefone (37) 3275-1242 . Célio duarte 
Ferreira dos santos . Pregoeiro .

2 cm -20 1274565 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoSÉ DA VArGiNHA/mG

Processo licitatório nº . 067/2019, Modalidade Pregão Presencial 
nº . 031/2019 (sistema registro de Preços) . objeto: registro de 
preços para futura e eventual aquisição parcelada de óleos lubri-
ficantes e aditivo de radiador para a frota pertencente à Prefei-
tura do Município de são José da Varginha/MG . data de abertura: 
04/10/2019 às 08:00 horas . edital: Praça são José, nº . 10, Centro, 
ou na sala de licitações, rua Jacinta Braga, nº . 69, Prédio Gara-
gem Municipal, Centro, são José da Varginha/MG, e-mail: lici-
tacao@saojosedavarginha .mg .gov .br, site: www .saojosedavargi-
nha .mg .gov .br . Telefone (37) 3275-1242 . Célio duarte Ferreira 
dos santos . Pregoeiro .

3 cm -20 1274706 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL
aviso de licitação . Proc . licitatório nº . 126/2019 – Pregão Pre-
sencial nº 032/2019 objeto: aquisição de produtos alimentícios, 
consistentes de fornecimento de Marmitex para atendimento à 
secretaria Municipal de saúde e administração . edital à dispo-
sição – www .saojosedogoiabal .mg .gov .br . Informações pelo tele-
fone (31) 38585121 e pelo e-mail: licitacaogoiabal@yahoo .com 
são José do Goiabal, 20 de setembro de 2019 .

PreFeITura MuNICIPal de sÃo JosÉ do GoIaBal
aviso de licitação . Proc . licitatório nº . 127/2019 – Pregão Pre-
sencial nº 033/2019 objeto: aquisição de Combustíveis (diesel) 
para atendimento da frota Municipal . edital à disposição – www .
saojosedogoiabal .mg .gov .br . Informações pelo telefone (31) 
38585121 e pelo e-mail: licitacaogoiabal@yahoo .com são José 
do Goiabal, 20 de setembro de 2019 .

4 cm -20 1274474 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
SEBASTiÃo Do PArAÍSo - mG. 

Processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 059/2019, 
Processo nº 1645/2019, registro de Preços nº 039/2019, tipo 
Menor Preço por Item/Km . objeto: registro de Preços para esco-
lha mais vantajosa e eventual Contratação de empresa, objetivando 
a locação de van com disponibilidade de motorista, destinado a 
atender as necessidades da secretaria Municipal de esporte, lazer 
e Cultura pelo período de 12 (doze) meses . os envelopes “Pro-
posta Comercial” e “documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, devidamente fechados e entregues a Pregoeira, 
na sessão pública de abertura deste certame, a ser realizada na 
Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, piso superior, Bairro lagoi-
nha, neste município, na data de 04 de outubro de 2019, às 14:00 
horas . o edital completo e as demais informações relativas a pre-
sente licitação encontram-se disponível no site: www .ssparaiso .
mg .gov .br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e lici-
tações, na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60 – Piso superior, 
Bairro lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/
fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 11:30 às 16:30 horas, 
onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos . são sebastião 
do Paraíso – MG, 20 de setembro de 2019 . rosIelY MerCÊs 
de souZa VolPe – PreGoeIra .

5 cm -20 1274485 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG. 

Processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 043/2019, 
Processo nº 01194/2019, Tipo Maior oferta global . objeto: Con-
tratação de Instituição Financeira, pública ou privada autorizada 
pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços ban-
cários para pagamento da folha salarial dos servidores ativos, 
inativos, aposentados, pensionistas, estagiários, contratados do 
executivo municipal, prestadores de serviços e fornecedores, 
excetuando-se movimentação de recursos em que haja previsão 
legal, contratual ou judicial, conforme condições previstas no edi-
tal  . a abertura será dia 07 de outubro de 2019, às 09:30 horas . o 
edital completo e as demais informações relativas a presente lici-
tação encontram-se à disposição no site: www .ssparaiso .mg .gov .
bre na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e licitações, 
localizada na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, piso superior, 
Bairro lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/
fax (0xx35) 3539-7015, ramal 7145, diariamente das 08:00 às 
17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos . 
são sebastião do Paraíso – MG, 20 de outubro de 2019 . rosiely 
Mercês de souza Volpe – Pregoeira .

4 cm -20 1274491 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG.

 Processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 055/2019, 
Processo nº 1593/2019, tipo licitatório: Menor Preço, Critério de 
julgamento das propostas: Menor Preço por Item . objeto: Contra-
tação de empresa , exclusivamente de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual para prestação 
de serviços em confecções de diversos impressos gráficos, desti-
nados a secretaria Municipal de saúde , com entrega parcelada, 
pelo período de 12 meses  . a abertura será dia 08 de outubro de 
2019, às 09:30 horas . o edital completo e as demais informações 
relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: 
www .paraiso .mg .gov .br e na Prefeitura Municipal, Gerência de 
Compras e licitações, na Praça Inês Ferreira Marcolini – nº 60, 
Bairro lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/
fax (0xx) 3539-7015, diariamente das 08hs às 17hs, onde pode-
rão ser lidos, examinados e adquiridos . são sebastião do Paraíso 
– MG, 20 de setembro de 2019 . rosiely Merces de souza Volpe 
– Pregoeira .

4 cm -20 1274489 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº 
060/2019. O Município de Teófilo Otoni/MG torna pública a rea-
lização do Pregão Presencial nº 060/2019, no dia 03/10/2019, às 
09h . objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição 
de urnas mortuárias e prestação de serviços de traslado de cor-
pos dentro do Município . Íntegra do edital e demais informações 
atinentes ao certame 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, 
20/09/2019 . Katiane emanuele lemos Neto - secretária Munici-
pal de administração .

3 cm -20 1274557 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToCoS Do moJi – mG
– aVIso de lICITaçÃo – ProCesso lICITaTÓrIo Nº 
167/2019 – PreGÃo PreseNCIal Nº 048/2019 (srP) . objeto: 
aquisição de Vacinas antirrábica Inativa para uso em cães e gatos, 
visando a imunização dos animais da Zona urbana do Município 
de Tocos do Moji- MG, conforme especificado no anexo I do Edi-
tal . a sessão com entrega e abertura dos envelopes será no dia 04 
de outubro de 2019, até as 09h e 30min CredeNCIaMeNTo; 
às 09h e 30 min . INÍCIo do PreGÃo . o edital e maiores infor-
mações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal sito à 
rua antonio Mariano da silva, nº 36 – centro – e pelo site www .
tocosdomoji .mg .gov .br – antonio rodrigues da silva (Prefeito 
Municipal) – edilson rosa alves (Pregoeiro) .

3 cm -20 1274533 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 
PreGÃo eleTrÔNICo N° 194/2019 eXClusIVo Para 
M .e/ e .P .P/eQuIP . objeto: aquisição de 14 (quatorze) conjuntos 
de microcomputadores e 04 (quatro) peças de switch, em atendi-
mento à secretaria da saúde - sMs . recebimento das propostas 
por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 24/09/2019 às 
12h59min do dia 08/10/2019 . abertura das propostas por meio 
eletrônico: Às 13h00min do dia 08/10/2019 . Início da sessão de 
disputa de Preços: Às 15h00min do dia 08/10/2019 . Valor esti-
mado da licitação: r$ 72 .224,66 . Fonte de recursos: Vinculados . 
Informações: o edital do Pregão eletrônico n° 194/2019 estará 
disponível a partir das 12 horas do dia 24/09/2019 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 lici-
tações 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@uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 19 
de setembro de 2019 . roNdINelle GoMes sousa . CHeFe 
da seçÃo de lICITações .

4 cm -20 1274527 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG
PreGÃo eleTrÔNICo N° 193/2019 eXClusIVo Para 
M .e/ e .P .P/eQuIP . objeto: aquisição de equipamentos e eletro-
domésticos (armários, arquivos e estantes de aço, cadeiras fixas, 
longarinas e mesas de secretária, bebedouros elétricos de coluna, 
fogão e refrigeradores domésticos); aquisição de 10 (dez) micro-
computadores; aquisição e instalação de 10 (dez) condicionadores 
de ar, em atendimento à secretaria da saúde - sMs . recebimento 
das propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 
24/09/2019 às 12h59min do dia 08/10/2019 . abertura das propos-
tas por meio eletrônico: Às 13h00min do dia 08/10/2019 . Início 
da sessão de disputa de Preços: Às 15h00min do dia 08/10/2019 . 
Valor estimado da licitação: r$ 122 .823,96 . Fonte de recursos: 
Vinculados/Próprios . Informações: o edital do Pregão eletrô-
nico n° 193/2019 estará disponível a partir das 12 horas do dia 
24/09/2019 através dos seguintes acessos: Portal 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@uberabadigital .com .br . 
uberaba/MG, 19 de setembro de 2019 . roNdINelle GoMes 
sousa . CHeFe da seçÃo de lICITações .

5 cm -20 1274525 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ – mG 
– TorNa PÚBlICo, Contrato 147/2019 em favor de Hidro 
Geo rio Preto lTda-Me, no valor de r$ 39 .700,00, referente 
a perfuração de Poço artesiano, Contrato nº 144/2019, celebrado 
com Jesus Frutuoso da silva, no valor de r$ 1 .280,00, referente a 
transporte escolar, Contrato nº 145/2019, celebrado com Welson 
rodrigues Pamplona, no valor de r$ 3 .400,00, referente a trans-
porte escolar, Contrato nº 148/2019, celebrado com a empresa 
adão aparecido Barbosa de Brito, no valor de r$ 83 .522,62 – 
referente à execução de reforma do Posto de saúde do Bairro 
Cachoeira, Contrato nº 149/2019, celebrado com a empresa Mapa 
Construtora ltda ., no valor de r$ 196 .596,85 – referente a execu-
ção de obra de pavimentação asfáltica no Bairro amaral, Contrato 
nº 150/2019, celebrado com a empresa adão aparecido Barbosa 
de Brito, no valor de r4 23 .851,08 referente a reforma na uni-
dade de estratégia de saúde da Família, Primeiro Termo aditivo 
ao Contrato nº 182/2018 e segundo Termo aditivo ao Contrato nº 
182/2018, celebrados com a empresa Construção Maiorca eireli 
– Me, referente a prorrogação dos prazos de vigência e execução 
as obra . Contratos e aditivos na íntegra disponíveis no site: www .
prefeituraunai .mg .gov .br . Maiores informações no tel . (038) 3677 
9610 – ramal 9015 – unaí-MG, 20/09/2019 – José Gomes Bran-
quinho - Prefeito

PreFeITura MuNICIPal de uNaÍ – MG – TorNa 
PÚBlICo, ata de registro de Preços nº 038/2019, pavimentação 
asfáltica, recapeamento e tapa buracos . ata na íntegra disponíveis 
no site: www .prefeituraunai .mg .gov .br . Maiores informações no 
tel . (038) 3677 9610 – ramal 9015 – unaí-MG, 20/09/2019 – Mar-
celo lepesqueur Torres – Presidente da CPl

6 cm -20 1274737 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 
uasG 985427– aviso de licitação– Processo 2619/2019 . o 
Município de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão ele-
trônico nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada pelo decreto 
Municipal nº 5 .237/2018, aplicando subsidiariamente, no que 
couber, a lei 8 .666/93, aquisição de instalação de estrutura metá-
lica para atender a Policia Militar de acordo com o convênio nº 
07/2015 . a data de início e abertura será 04/10/2019 às 09h00min 
no endereço eletrônico www .comprasgovernamentais .gov .br o 
edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratui-
tamente através dos sites: www .comprasnet .gov .br e www .vicosa .
mg .gov .br, ou ainda, junto ao departamento de licitações situado 
na rua Gomes Barbosa nº 803, Centro Viçosa-MG Viçosa, 20 de 
setembro de 2019 . Ângelo Chequer – Prefeito Municipal

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa uasG 985427– aviso 
de licitação– Processo 0144/2019 . o Município de Viçosa-MG 
torna público para conhecimento dos interessados que fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão eletrônico nos termos da lei 
10 .520/02, regulamentada pelo decreto Municipal nº 5 .237/2018, 
aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 8 .666/93, aqui-
sição de peças de reposição para os instrumentos do Centro expe-
rimental de artes . a data de início e abertura será 04/10/2019 às 
09h00min no endereço eletrônico www .comprasgovernamentais .
gov .br o edital e seus anexos poderão ser examinados e adqui-
ridos gratuitamente através dos sites: www .comprasnet .gov .br 
e www .vicosa .mg .gov .br, ou ainda, junto ao departamento de 
licitações situado na rua Gomes Barbosa nº 803, Centro Viço-
sa-MG Viçosa, 20 de setembro de 2019 . Ângelo Chequer – Pre-
feito Municipal

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa uasG 985427– aviso 
de licitação– Processo 2153/2019 . o Município de Viçosa-MG 
torna público para conhecimento dos interessados que fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão eletrônico nos termos da lei 
10 .520/02, regulamentada pelo decreto Municipal nº 5 .237/2018, 
aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 8 .666/93, Con-
tratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 
sistema de câmeras de vigilância e configuração de acesso remoto 
para o dIreTraN . a data de início e abertura será 04/10/2019 às 
14h00min no endereço eletrônico www .comprasgovernamentais .
gov .br o edital e seus anexos poderão ser examinados e adqui-
ridos gratuitamente através dos sites: www .comprasnet .gov .br 
e www .vicosa .mg .gov .br, ou ainda, junto ao departamento de 
licitações situado na rua Gomes Barbosa nº 803, Centro Viço-
sa-MG Viçosa, 20 de setembro de 2019 . Ângelo Chequer – Pre-
feito Municipal

10 cm -20 1274800 - 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 320190920190611028.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 

- Torna público o extrato do 1° Termo aditivo ao contrato nº 
042/2019 objeto: Contratação de empresa para execução de 
Pavimentação asfáltica na rua Manoel as silva Moreira no 
Bairro do Carmo na Sede, para fins de prorrogação por mais 120 
dias . eMPresa uNICaPa uNIÃo dos aPlICadores de 
PaVIMeNTo asFalTICo lTda . 

avimar de Melo Barcelos/Prefeito Municipal .
2 cm -20 1274711 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
 - aviso de licitação: Pregão Presencial 58/2019 Processo admi-
nistrativo 270/2019 . aquisição de mobiliário escolar (conjunto 
CJa 05) modelo FNde, para atender a secretaria Municipal de 
educação, mediante fornecimento único . abertura: 09/10/2019 às 
09:00h . Ver site: www .brumadinho .mg .gov .br - sônia ap . Barce-
los Maciel - secretária de educação . 

2 cm -20 1274714 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
extr . Contr . 61/19 . PaC131/18, PP25/18 . obj . rP Cont . de emp . 
de engenharia p/ serv . arquitetura e engenharia-proj . topogra-
fia e outros. Cont. Consórcio Opus Projetos. Desc. 30%, tabe-
las sINaPI, seToP, sudeCaP e CoPasa .Vlr global: r$ 
2 .559 .955,85 . Vig: 4/9/19 à 3/9/20 . avimar M . Barcelos/Pref . 
Mun .

2 cm -20 1274726 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
-aviso de licitação: Pregão Presencial 060/2019 Processo admi-
nistrativo 275/2019 . Contratação de empresa especializada em 
auditoria interna pública e consultoria ampla em administração . 
data abertura: 08/10/2019 às 09:00h . Ver site: www .brumadinho .
mg .gov .br – ricardo do Prado Parreira – secretário de Governo .

2 cm -20 1274718 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE mirAVÂNiA – mG
extrato de edital Pregão 001/2019 - a Câmara Municipal de 
Miravânia – MG, através de sua pregoeira a srª .: Valdelir Gon-
çalves silva, torna publico que realizará as 09:00 horas do dia 04 
de outubro de 2019, Pregão Presencial de nº .: 001/2019, do tipo 
menor preço por item, nos termos da lei 10 .520/02 e 8 .666/93, 
que constitui objeto visando a contratação de empresa para loca-
ção de software integrado de gestão publica municipal, para 
atendimento aos setores do legislativo municipal . Maiores infor-
mações poderão ser obtidas na rua Maria Muniz, nº .: 70, Inde-
pendência – Miravânia / MG, onde o mesmo se encontra .

3 cm -20 1274608 - 1

CAmArA muNiCiPAL DE CAPELiNHA
aVIso de lICITaçÃo:– a)Pregão Presencial .º 004/2019 . 
objeto: registro de Preços para aquisição de Material 
permanente(caixa de som, filmadora, switcher, placa de captura, 
microfones, mesa de som, bumper) equipamentos de informática, 
computador, tablet, impressora, tripé, cabos, adaptador, filtro de 
linha, mouse, roteador, teclado, nobreak, carregador de pilhas, 
fonte, memória pra desktop, placa de rede, fone de ouvido, calcu-
ladora, em atendimento à Câmara Municipal de Capelinha, con-
forme especificações constantes no anexo I deste edital – Abertura 
dos envelopes: dia 07/10/2019, às 09:00 h . o edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos na sala de licitações da Câmara Muni-
cipal de Capelinha- rua Jose Pimenta de Figueiredo 05, ou pelo 
site: www .capelinha .mg .leg .br –Centro .- Informações-33-3516-
6500 . José dailson Cordeiro – Pregoeiro . 

3 cm -20 1274670 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CuPArAQuE/mG
 PreGÃo PreseNCIal Nº 018/2019

o município de Cuparaque/MG, torna público aos interessados 
que será realizada licitação, modalidade Pregão Presencial nº 
018/2019 sobre o “Menor Preço por ITeM”, para o registro de 
Preços, para a futura e eventual aquisição de materiais de con-
sumos odontológicos para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de saúde do Município de Cuparaque/MG . a ser reali-
zado na data 03/10/2019 às 10h00min, na sala de reuniões da Pre-
feitura, na av . Moacir albuquerque nº 477 - Centro - Cuparaque/
MG . o edital encontra-se à disposição dos interessados a partir 
desta data, no horário de 07h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 16h00min, no endereço acima, via solicitação formal . Infor-
mações através do telefone (0xx33) 3262-5131/5130, e no por-
tal transparência da Prefeitura: www .cuparaque .mg .gov .br (Átila 
Michel Miranda da silva) .

4 cm -20 1274492 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FroNTEirA/mG
aVIso - edITal de lICITaçÃo - CredeNCIaMeNTo Nº 
003/2019 - “MeNor Preço Por ITeM” o Prefeito Municipal 
no uso de suas atribuições legais, torna público que no período de 
21/09 à 31/12/2019, estará recebendo os documentos das empre-
sas interessadas, no setor de licitações, sito à av . Minas Gerais 
nº 110, Centro, Fronteira/MG, objetivando o credenciamento de 
empresas especializadas na prestação de serviços de hidroterapia, 
conforme solicitação médica, para atendimento das necessidades 
da secretaria Municipal de saúde / FMs . Fronteira, 20 de setem-
bro de 2019 - MÁrCIo aNToNIo FerreIra - PresIdeNTe 
da CPl .

3 cm -20 1274508 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
BráS Do SuAÇuÍ/mG

aviso de licitação - leilão nº 02/2019 . o Município de são Brás 
do suaçuí/MG, torna público que fará realizar uma licitação na 
modalidade leilão, no dia 09/10/2019, às 10 horas, na sede da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e Transporte, loca-
lizada na avenida Governador Magalhães Pinto, nº 395 - bairro 
lourdes, na cidade de são Brás do suaçuí/MG, visando a alie-
nação de bens inservíveis pertencentes ao patrimônio municipal, 
sucatas e materiais sem utilização pertencentes a Prefeitura Muni-
cipal de são Brás do suaçuí/MG . Cópia do edital disponível no 
site www .saobrasdosuacui .mg .gov .br e mais informações pelo 
telefone (31) 3738-1570 . são Brás do suaçuí, 20 de setembro de 
2019 . elias ribeiro de souza - Prefeito Municipal .
extrato de Termo aditivo nº 01/0166/2019 - Contrato nº 
0166/2019 . Contratada: Max resende serviços e empreendimen-
tos ltda - Me . objeto: aditar o valor do Contrato nº 0166/2019 
referente à prestação de serviços de execução de obras de pavi-
mentação em bloquete sextavado da via pública denominada rua 
dona Candinha, localizada no bairro rosário, zona urbana do 
Município de São Brás do Suaçuí/MG, conforme especificações 
e descrições constantes na planilha orçamentária de custos . Valor 
do Termo aditivo: r$ 25 .605,95 (vinte e cinco mil e seiscentos e 
cinco reais e noventa e cinco centavos) . Vigência: 09 de agosto de 
2019 a 08 de agosto de 2020 . são Brás do suaçuí, 20 de setembro 
de 2019 . elias ribeiro de souza - Prefeito Municipal .

5 cm -20 1274504 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ENTrE rioS DE miNAS(mG)

aVIso de lICITaçÃo - leIlÃo PÚBlICo Nº 002/2019 . a 
Prefeitura Municipal de entre rios de Minas/MG, torna público, 
a abertura do Processo licitatório nº 111/2019, na modalidade 
leilão Público nº 002/2019 . objeto: Venda de Materiais reciclá-
veis oriundos da usina de Triagem e Compostagem de lixo do 
Município de entre rios de Minas (MG) . Valor total avaliado: 
r$ 22 .684,75 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais 
e setenta e cinco centavos) . o leilão está previsto para às 10:00 
horas do dia 14 de outubro de 2019, no Pátio da usina de Tria-
gem e Compostagem de lixo, à estrada da Ponte Funda, Bairro 
sassafrás, em entre rios de Minas (MG), a 01 km da sede do 
Município . o edital poderá ser obtido no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal, à rua Monsenhor leão, nº 110 - Centro, em 
entre rios de Minas (MG) ou no link “licitações”, sub link “lici-
tações 2019” do sitio eletrônico: www .entreriosdeminas .mg .gov .
br Maiores informações pelo telefone (31) 3751-2747 . entre rios 
de Minas, 20 de setembro de 2019 . JosÉ WalTer reseNde 
aGuIar - PreFeITo MuNICIPal .

4 cm -20 1274631 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CHAPADA GAÚCHA/mG
aVIso de lICITaçÃo - ToMada de Preço N° 001/2019
a Prefeitura Mun . de Chapada Gaúcha/MG, torna público que 
o Pl nº 078/2019 - Tomada de Preço n° 001/2019 . Tipo: Menor 
Preço Global . oBJeTo: Contratação de emp . especializada 
em pavimentação (bloquete sextavado) da av . Minas Gerais no 
município de Chap Gaúcha/MG com Forn de Mat, mão de obra 
e equip, através do Convênio nº 0531423-53/2019/Caixa econô-
mica Federal . sessÃo de JulGaMeNTo: dia 25/10/2019, às 
08:00, local Prefeitura M . de Chapada Gaúcha . Maiores informa-
ções: http://www .chapadagaucha .mg .gov .br aba “Publicações” 
<licitações>  . Chapada Gaúcha/MG, 20/09/2019 . Jair Montagner 
- Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274562 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE CoLuNA/mG
Tomada de Preços nº 001/2019 - a Câmara Municipal de Coluna/
MG torna público que fará realizar licitação na Modalidade 
Tomada de Preços nº 001/2019, Processo licitatório nº 003/2019, 
para “Contratação de empresa do ramo de engenharia para exe-
cução dos serviços de continuidade das obras da sede da Câmara 
Municipal, localizada à avenida Prefeito Herculano de oliveira 
lopes, nº 168, centro, Coluna/MG, conforme anexos . sessão 
dia: 10/10/19, 09:00 Hs . Fone: (33) 3435-1547 . e-mail: camara-
coluna@gmail .com - Presidente da CPl: Pedro da silva Chaves 
Neto .

3 cm -20 1274464 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TAPirA/mG
eXTraTo do aVIso de edITal de PreGÃo PreseN-
CIal Nº 048/2019 - objeto: registro de preços para contrata-
ção futura e eventual de empresa especializada, para realização de 
serviços de mão de obra mecânica, para manutenção preventiva 
e corretiva nos maquinários “Categoria Pesado”, integrantes da 
frota do município - para um período de 12 meses, conf . especi-
ficações contidas no termo de referências - Anexo I. DATA DE 
reCeBIMeNTo dos eNVeloPes: 08/10/2019 às 09h00min . 
Cópia Integral do edital 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, 19 de setembro de 2019 . Bruno 
Thiago dos reis silva - Pregoeiro .

3 cm -20 1274472 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAoBim.
 aVIso de lICITaçÃo . PreGÃo PreseNCIal Nº . 
035/2019 . o Município de Itaobim torna público que realizará 
licitação na Modalidade Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço 
por Item, destinado ao registro de Preços para CoNTraTaçÃo 
de eMPresa esPeCIalIZada Para PresTaçÃo de 
serVIços aCesso À INTerNeT BaNda larGa e Full 
duPleX . a abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 11/10/2019, 
às 09h . a cópia do edital nº . 050/2019, Pal Nº 065/2019, Pregão 
Presencial Nº 035/2019, bem como esclarecimentos e informa-
ções poderão ser obtidos no departamento Municipal de licita-
ção e Patrimônio, situado na rua Belo Horizonte, 360, Centro, 
CeP 39 .625-000 - Itaobim - MG, Fone: (33) 3734-1157, edital 
disponível no site: www .itaobim .mg .gov .br . robson José Chaves, 
Pregoeiro .

3 cm -20 1274682 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE/mG.
aVIsos de lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 045/2019 - Pro-
cesso licitatório nº 081/2019 . objeto: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de material pré-moldado, brita, cana-
letas, concreto usinado, emulsão asfáltica, manilha, pó de pedra e 
materiais afins, para manutenção de vias públicas e demais locais 
pertencentes ao Município de Belo oriente . atendimento a secre-
taria Municipal de obras e serviços urbanos . abertura do julga-
mento será no dia: 08/10/2019 às 09h00min .
Tomada de Preço nº 006/2019 - Processo licitatório nº 080/2019 . 
objeto: Contratação de empresa do ramo para pavimentação de 
ruas do Bairro Brauninha, no distrito de são sebastião de Braú-
nasno Município de Belo oriente/MG, objeto do Contrato de 
repasse nº 866254/2018, celebrado entre a união Federal, por 
intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa 
econômica Federal e o Município de Belo oriente/MG, objeti-
vando a execução de ações relativas ao Planejamento urbano . 
abertura do julgamento será no dia: 10/10/2019 às 09h00min .
reaBerTura de lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 044/2019 
- Processo licitatório nº 080/2019 . objeto: aquisição de 01 veí-
culo zero quilômetro tipo pickup, e 01 veículo zero quilômetro 
tipo van, para atendimento das secretarias Municipais do Municí-
pio de Belo oriente/MG . o Processo será reaberto para readequa-
ção no edital . abertura do julgamento será no dia: 09/10/2019 às 
09h00min . os editais poderão ser repassados via e-mail mediante 
solicitação . Tel .: (31) 3258-2808 ou 3258-2827 e também poderá 
ser retirado no site: www .belooriente .mg .gov .br, ou na assessoria 
Técnica de licitações da PMBo . Belo oriente, 20 de setembro 
de 2019 . Tiaya alves da silva Matos - Pregoeira Municipal/Pre-
sidente da CPl .

7 cm -20 1274623 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToLEDo/mG.
Tomada de Preços nº 004/2019 . o Município de Toledo/MG 
torna público a Retificação da data da Licitação do Processo nº 
060/2019 - Tomada Preços nº 004/2019 . oNde se-lÊ: “dIa: 
26/09/2019” . leIa-se: dIa: 03/10/2019 . Mais informações, 
pelo telefone: (35) 3436-1219, e-mail: licitacaotoledomg@gmail .
com . Toledo/MG, em 20/09/2019 . Édio donizeti leme - Prefeito 
Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de Toledo/MG . o Município 
de Toledo/MG torna público a Retificação da data da Licitação 
do Processo nº 064/2019 - Tomada Preços nº 005/2019 . oNde 
se-lÊ: “dIa: 30/09/2019” . leIa-se: dIa: 07/10/2019 . Mais 
informações, pelo telefone: (35) 3436-1219, e-mail: licitacaoto-
ledomg@gmail .com . Toledo/MG, em 20/09/2019 . Édio donizeti 
leme - Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274773 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAPAGAioS/mG.
Comunica a abertura de Processo licit . nº 113/2019 - Pregão nº 
072/2019 para Contratação de empresa para realização de um jan-
tar para 300 participantes no encerramento do Torneio leiteiro a 
realizar-se no dia 17 de outubro de 2019 neste Município de Papa-
gaios/MG . dt . abertura: 04/10/2019 às 14:00h . Informações no 
site: www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .
mg .gov .br . ou pelo Tel .: (37) 3274-1260 . Pregoeira .

2 cm -20 1274611 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGuiNHo/mG.
Contrato nº 070/2019 . empresa: directa - desenvolvimento Ins-
titucional e de Carreiras lTda . objeto: Contratação de empresa 
especializada para realização de Processo Seletivo Simplificado, 
destinado a contratação de agente Comunitário de saúde para 
Programa estratégia saúde da Família e agente de Combate a 
endemias - exclusivo para Me e ePP Valor: r$ 4 .300,00 . Vigên-
cia: 16/09/19 à 15/09/20 . Helena Maria da silveira - Chefe do 
Poder executivo . 16/09/19 .

2 cm -20 1274579 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELiNHA-mG
Concorrência 002/2019 .Torna pública Concorrência 002/2019 
para Concessão de espaço público, a saber, cômodos da rodoviária 
situada à Praça do Povo, para fins de exploração comercial. Aber-
tura: 25/10/2019 às 08:30 Hs . Informações: site: www .pmcapeli-
nha .mg .gov .br . (33)3516-1348 . Prefeito Municipal .
Prefeitura Municipal de CaPelINHa-MG, Torna público leilão 
001/2019 de Bens móveis inservíveis e outros, assim caracteri-
zados, conforme especificações no edital. Abertura: 10/10/2019 
às 09:00 Hs . Informações: site: www .pmcapelinha .mg .gov .br . 
(33)3516-1348 . Prefeito Municipal .

3 cm -20 1274724 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErLANDiA
aviso de licitação .tomada de preços nº . 668/2019 .Tipo “Menor 
Preço Global”Prefeitura Municipal de uberlândia .secretaria 
Municipal de obras .através da diretoria de Compras .Fará rea-
lizar licitação supramencionada . objeto: Contratação de empresa 
para execução do remanescente de obras de engenharia para 
implantação da praça da juventude, localizada na área institu-
cional C1, localizada entre as Vias: rua Mateus, rua Paulo 
de Tarso, rua Mário Borges (antiga rua J) e rua Fernanda de 
oliveira Prado, No Conjunto Habitacional dona Maria rezende, 
Bairro Maravilha, em uberlândia/Mg, sob regime de emprei-
tada Total Por Preços unitários . a visita ao local poderá ocorrer 
em qualquer dia ou horário, que preceda o dia da abertura do enve-
lope de habilitação, desde que previamente marcado com o setor 
de assessoria Técnica de engenharia da secretaria Municipal de 
obras, através do telefone (34) 3239-2550 ou através do email 
smo@uberlandia .mg .gov .br . os documentos que integram o edi-
tal serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefei-
tura Municipal de uberlândia, no endereço eletrônico https://goo .
gl/jo2Jed, acesso online http://bit .ly/309qIdC . a sessão Pública 
para entrega dos envelopes das propostas e documentação será no 
dia: 23/10/2019, às 13:00_horas, na diretoria de Compras . uber-
lândia, 19 de setembro de 2019 .Norberto Carlos Nunes de Paula .
secretário Municipal de obras

5 cm -20 1274617 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoAQuim FELÍCio/mG
 Prc-licitatório nº . 043/2019 - a P .M . Joaquim Felício torna 
público que fará realizar no dia 03/10/2019, às 08:30 hrs, o Prc 
licitatório nº . 043/2019, Pregão Presencial nº . 018/2019, refe-
rente a aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para 
manutenção da Farmácia de Todos . edital exclusivo para Me/
ePP . o edital completo está disponível à av . Getúlio Vargas, 135 
- Centro - nesta cidade . eliana Colen Pimenta de abuabara – Pre-
feita Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de JoaQuIM FelÍCIo/MG 
- a P .M . Joaquim Felício torna público que fará realizar no dia 
04/10/2019, às 08:30 hrs, o Prc licitatório nº . 044/2019, Pre-
gão Presencial nº . 019/2019, referente ao registro de preços para 
futura e eventual prestação de serviços de transporte de interesse 
público/administrativo por meio de um ônibus com capacidade de 
44 passageiro; ano mínimo 2018, para atender as diversas secre-
tarias deste município . o edital completo está disponível à av . 
Getúlio Vargas, 135 - Centro - nesta cidade . eliana Colen Pimenta 
de abuabara – Prefeita Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de JoaQuIM FelÍCIo/MG 
- a P .M . Joaquim Felício torna público que fará realizar no dia 
04/10/2019, às 10:30 hrs, o Prc licitatório nº . 045/2019, Pregão 
Presencial nº . 020/2019, referente ao registro de preços para futura 
e eventual aquisição de oxigênio medicinal para atender as neces-
sidades da secretaria de saúde deste município . o edital completo 
está disponível à av . Getúlio Vargas, 135 - Centro - nesta cidade . 
eliana Colen Pimenta de abuabara – Prefeita Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de JoaQuIM FelÍCIo/MG 
- a P .M . Joaquim Felício torna público que fará realizar no dia 
04/10/2019, às 13:00 hrs, o Prc licitatório nº . 046/2019, Pregão 
Presencial nº . 021/2019, referente a aquisição de plantas, grama, 
limitador de grama, calcário, composto orgânico e superfosfato 
simples, incluindo a implantação de jardim, para recomposição 
paisagística da área da praça localizada no povoado de Barreiri-
nho . o edital completo está disponível à av . Getúlio Vargas, 135 
- Centro - nesta cidade . eliana Colen Pimenta de abuabara – Pre-
feita Municipal .

8 cm -20 1274511 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG
aVIso de lICITaçÃo - PP Nº 083/2019 - o Município de 
Timóteo torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 07 de 
outubro de 2019, na sede de sua Prefeitura, localizada na avenida 
acesita, nº . 3 .230, Bairro são José, licitação na modalidade PP 
nº 083/2019, Pa Nº . 262/2019, que tem por objeto a prestação 
de serviços de locação de brinquedos para realização de ativida-
des da ação Comunitária alusiva ao dia da Criança nos Cras 
Territórios sul, sudoeste, oeste, leste-alegre, leste-limoeiro, 
leste-Macuco, no mês de outubro de 2019 . o presente edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 
http://transparencia .timoteo .mg .gov .br/licitacoes . Melhores infor-
mações na Gerência de Compras e licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Timóteo, localizada na av . acesita, nº . 3 .230, Bairro são 
José, Timóteo/MG e pelos telefones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-
4701 . Timóteo, 20/09/2019 . Claudiléa Pedroso de oliveira Tho-
maz – Pregoeira .

4 cm -20 1274782 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uruCuiA
-aviso de licitação Pregão Presencial nº 038/2019 . a Prefeitura 
Municipal de urucuia/MG, através da Comissão Permanente de 
licitação (CPl), torna público para o conhecimento dos interes-
sados que no dia 04 de outubro de 2019, às 09:00 horas, rea-
lizará Pregão Presencial nº 038/2019 . objeto: aquisição de ar 
condicionado, conforme propostas nº 11472 .045000/1180-03, 
11472 .045000/1180-05, 11472 .045000/1170-01, 
11472 .045000/1180-01, 11472 .045000/1160-01, Ministério da 
saúde . Informações telefone (038) 3634-9246, email licitacao@
urucuia .mg .gov .br . urucuia/MG, 20 de setembro de 2019 (a) 
sIlVaNIo sIlQueIra da sIlVa . Presidente da CPl

3 cm -20 1274785 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG
 - aVIso de lICITaçÃo - PP Nº 089/2019 - o Município de 
Timóteo torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 15 de 
outubro de 2019, na sede de sua Prefeitura, localizada na ave-
nida acesita, nº . 3 .230, Bairro são José, licitação na modalidade 
PP nº . 056/2019, Pa nº . 270/2019, que tem por objeto a a aquisi-
ção de equipamentos hospitalares para unidade de Pronto aten-
dimento – uPa II . o presente edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://trans-
parencia .timoteo .mg .gov .br/licitacoes . Melhores informações no 
departamento de Compras e licitações desta Prefeitura, locali-
zada no endereço supracitado e pelos telefones: (31) 3847-4718 
e (31) 3847-4701 . Timóteo, 20/09/2019 . Walcimar Pereira dias 
– Pregoeiro .

3 cm -20 1274783 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG
aVIso de lICITaçÃo - PP Nº 082/2019 - o Município de 
Timóteo torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 07 de 
outubro de 2019, na sede de sua Prefeitura, localizada na avenida 
acesita, nº . 3 .230, Bairro são José, licitação na modalidade PP 
nº 082/2019, Pa nº 261/2019, que tem por objeto a aquisição de 
picolés para realização de atividades da ação Comunitária alusiva 
ao dia da Criança nos Cras Territórios sul, sudoeste, oeste, 
leste-alegre, leste-limoeiro, leste-Macuco, no mês de outubro 
de 2019 . o presente edital e seus anexos encontram-se à disposi-
ção dos interessados no site http://transparencia .timoteo .mg .gov .
br/licitacoes . Melhores informações na Gerência de Compras e 
licitações da Prefeitura Municipal de Timóteo, localizada na av . 
acesita, nº . 3 .230, Bairro são José, Timóteo/MG e pelos tele-
fones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-4701 . Timóteo, 20/09/2019 . 
Claudiléa Pedroso de oliveira Thomaz –Pregoeira .

4 cm -20 1274781 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG
aVIso de lICITaçÃo - PP Nº 058/2019 – rP Nº 024/2019 
- o Município de Timóteo torna público que realizará às 09:00 
horas, do dia 09 de outubro de 2019, em sua sede, à avenida ace-
sita, nº . 3 .230, Bairro são José, na sala de reuniões de licita-
ções, licitação na modalidade PP nº . 058/2019, rP nº 024/2019, 
Pa nº 185/2019, que tem por objeto o registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em centrais 
e equipamentos de ar condicionado tipo janela, split e cortina de 
ar, climatizadores/umidificadores de ar, bebedouros, filtros puri-
ficadores de água, caixa refrigerada de água, sistemas de refri-
geração de água, geladeiras, freezers, refrigeradores e frigobares 
dos setores da Prefeitura de Timóteo, incluindo recarga de gás e 
materiais de limpeza, peças de reposição e tudo que se fizer neces-
sário à execução dos serviços . o presente edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no site http://trans-
parencia .timoteo .mg .gov .br/licitacoes . Melhores informações no 
departamento de Compras e licitações da Prefeitura Municipal 
de Timóteo, localizado na av . acesita, nº . 3 .230, Bairro são José, 
Timóteo/MG e pelos telefones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-4701 . 
Timóteo, 20/09/2019 . Walcimar Pereira dias – Pregoeiro .

5 cm -20 1274780 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTiNA - 
PP nº027/19, torna público a abertura dos envelopes do Pl nº 
063/19 - PP nº027/19, excl . para MeI,Me,ePP aquisição de 
equipamentos de Informática e Hospitalar, em atendimento a Pro-
posta de aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes nº 
12367 .137000/1180-02 do Ministério da saúde (FNs) . abertura 
dos envelopes: 08/10/19, às 09:30h .sandra Mªa .Medeiros–Pre-
goeira .Informações: (35) 3281-1100 .site: edital e anexos, na ínte-
gra: www .cristina .mg .gov .br, link “licitações e Contratos”

2 cm -20 1274466 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA/mG
aVIso de lICITaçÃo - Pregão Presencial 58/2019 . objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
transporte escolar de alunos da rede Pública de educação . Cre-
denciamento: das 12h30 às 13h do dia 03/10/2019, ato contínuo 
serão realizadas as demais sessões . edital disponível no site www .
itapecerica .mg .gov .br . Tony Carlos T . Melo - Pregoeiro .

PreFeITura MuNICIPal de ITaPeCerICa/MG - aVIso 
de lICITaçÃo - Pregão Presencial 59/2019 . objeto: registro 
de preços para eventual aquisição de lubrificantes automotivos e 
outros . Credenciamento: das 8h às 8h30 do dia 04/10/2019, ato 
contínuo serão realizadas as demais sessões . edital disponível no 
site www .itapecerica .mg .gov .br . andréa Vilano - Pregoeira .

3 cm -20 1274639 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA/mG
 dispensa Nº 019/2019 - setor de Contratos - extrato do Contrato 
de Prestação de serviços Financeiros e outras avenças - Pro-
Cesso lICITaTÓrIo 062/2019 - dIsPeNsa Nº 019/2019 - 
Partes: Mun . de são José da lapa/MG e a empresa Caixa eco-
nômica Federal – Vigência: 18/09/2019 a 19/09/2021 . objeto: 
Prestação de serviços bancários de gerenciamento e processa-
mento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais 
ativos e inativos, pensionistas, funcionários contratados, ocupan-
tes de cargos comissionados ou qualquer outra pessoa que man-
tenha ou venha manter vínculo de remuneração com o município 
de são José da lapa/MG, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, con-
forme disposto neste contrato . Valor: r$ 599 .934,10 .

3 cm -20 1274769 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTA DE LEiTE/mG
 extrato do Contrato N° 040/2019 . aVIso de PuBlICa-
çÃo . a Pref . Municipal de Fruta de leite/MG - torna público 
o extrato do Contrato N° 040/2019 referente ao Processo licita-
tório nº 051/2019, Inexigibilidade N° 007/2019 . objeto: contra-
tação de show artístico com a banda GINo e GeNo para apre-
sentação durante a comemoração do 24° aniversário de Fruta de 
leite/MG, que se realizará nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 
2019 . Contratada: W M sHoWs lTda inscrita no CNPJ sob o 
n° 08 .829 .480/0001-00 . Valor: r$ 120 .000,00 (cento e vinte mil 
reais) . Vigência: 17/09/2019 a 25/12/2019 .

3 cm -20 1274598 - 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 320190920190611029.
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