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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
 seCreTarIa MuNICIPal de oBras 

e INFraesTruTura - sMoBI
 Companhia urbanizadora e de Habitação 

de Belo Horizonte – urBel
aVIso de lICITaçÃo

Pregão eletrônico urBel/ sMoBI 002/2019 
- Proc . n .º 01-114 .975/18-13

 oBJeTo: Prestação de serviços de promoção, organização, execu-
ção e assessoria a ações educativas e de mobilização social e capa-
citação para os voluntários NudeC e NaC e para as comunida-
des moradoras das áreas de risco, sob a coordenação do Programa 
estrutural de Áreas de risco – Pear e para os demais progra-
mas integrantes da Política Municipal de Habitação . esta licita-
ção possui itens exclusivos para microempresas – Me e empresas 
de pequeno porte – ePP ou equiparadas . CredeNCIaMeNTo: 
até às 08H do dia 01 de outubro de 2019 . reCeBIMeNTo das 
ProPosTas CoMerCIaIs: até às 08H30 do dia 01 de outu-
bro de 2019 . sessÃo PÚBlICa de laNCes: aberta às 14H do 
dia 01 de outubro de 2019 . o pregão será realizado em sessão 
pública por meio da INTerNeT . Para participar do pregão ele-
trônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às agências do 
Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso . o texto inte-
gral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
nos sites www .licitacoes-e .com .br e https://prefeitura .pbh .gov .br/
licitacoes e na suad – Protocolo Geral da urBel, localizada em 
Belo Horizonte/ MG, na av . do Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, 
de segunda a sexta-feira, de 09h às 12h e de 14h às 16h, onde serão 
obtidos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado 
de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica, 
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão 
editalícia .

 Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal 

de obras e Infraestrutura
7 cm -16 1272587 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

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

PC 042/2019 dispensa 012/2019 locação de espaço de Festas, em 
Montes Claros/MG, para realização do “II CoNGresso NorTe 
MINeIro de urGÊNCIa e eMerGÊNCIa-saMu MaCro 
NORTE”. Sr. Presidente Ratifica e Homologa a favor de Lilia 
Buffet ltda-Me-CNPJ 05 .963 .528/0002-60-CTr 095/19-sig . sil-
vanei B . santos (presidente) e dilson X . oliveira p/ contratada . 
Vr .r$14 .000,00-10/09/19 . Vig . 10/09/2019 a 31/12/2019 .
PC 043/2019 dispensa 013/2019 Cont . empresa p/ locação, insta-
lação e operação de painel de led (indoor) p/ o “II CoNGresso 
NorTe MINeIro de urGÊNCIa e eMerGÊNCIa - saMu 
MACRO NORTE”. Sr. Presidente Ratifica e Homologa a favor de 
Norte som Com . e serv . ltda-Me CNPJ 38 .679 .460/0001-60-CTr 
096/19-sig . silvanei B . santos (presidente) e ailton J . oliveira p/ 
contratada - Vr .r$8 .000,00-10/09/19-Vig . 10/09/19 a 31/12/19 . 

4 cm -16 1272840 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE ESTATÍSTiCA 
DA 6ª rEGiÃo (mG/ES)

CoMuNICado
o Conselho regional de estatística da 6ª região, no exercício de 
suas atribuições legais e regimentais, CoMuNICa: estão abertas 
as inscrições de candidatos para um terço (1/3) dos membros 
conselheiros desta regional . a eleição ocorrerá pelo site deste 
conselho, com início à 00:00h do dia 04 de dezembro de 2019 e 
término às 20h do dia 05 de dezembro de 2019 .

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019
Marcelo Bregunci de Mendonça - Presidente do CoNre-6

3 cm -16 1272797 - 1

 CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA miCrorrEGiÃo DE ViÇoSA – CiSmiV.

CNPJ nº . 02 .326 .365/0001-36 . aviso de licitação deserta . Pregão 
Presencial nº10/2019 . objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em confecção, instalação e fornecimento de duas bancadas 
em MdF e demais materiais que as integram para coleta de san-
gue no laboratório de análises clínicas do CIsMIV . a Pregoeira 
do CIsMIV torna público que a licitação supramencionada, com 
data de abertura no dia 16/09/2019 a partir das 13:45, foi declarada 
deserTa, face a ausência de interessados . Maiores informações 
na sede do CIsMIV (rua José dos santos, 120 Viçosa/MG, http://
cismiv .mg .gov .br/, ou pelo telefone (31) 3892-8569 . Viçosa-MG, 
16/09/2019 .

3 cm -16 1272665 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS

 – edITal - Torna pública Pena disciplinar de Censura Pública 
em Publicação Oficial ao médico DR.Oscar Lelian Berindoague 
Peñaranda – CrM-MG 5 .265 . o Conselho regional de Medicina 
do estado de Minas Gerais, em conformidade com o disposto na 
lei nº 3 .268, de 30 de setembro de 1957, tendo em considera-
ção os termos do caput e § 2º artigo 101 do Código de Processo 
Ético-Profissional (Resolução CFM 2.145/2016), e tendo em 
vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional 
CrM-MG nº 2 .736/2016, julgado pelo Pleno do Conselho regio-
nal de Medicina do estado de Minas Gerais, torna público ter 
resultado ao médico dr . oscar lelian Berinndoague Peñaranda, 
inscrito neste Conselho sob o nº 5 .265,a penalidade de Censura 
Pública em Publicação Oficial, prevista na alínea “c”, do art. 22, 
da mencionada lei, por infração aos artigos 1º (negligência) e 32 
do Código de Ética Médica (resolução CFM 1 .931/2009) . Belo 
Horizonte, 17 de setembro de 2019 . Cons .ª Cláudia Navarro Car-
valho duarte lemos –Presidente . 

4 cm -16 1272692 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS –

 edITal . Torna pública Pena disciplinar de Censura Pública em 
Publicação Oficial à Médica Dra.Ana Tereza Correa Raffoul – 
CrM-MG 44 .519 . o Conselho regional de Medicina do estado 
de Minas Gerais, em conformidade com o disposto na lei nº 
3 .268, de 30 de setembro de 1957, tendo em consideração os ter-
mos do caput e § 2º artigo 101 do Código de Processo Ético-Pro-
fissional (Resolução CFM 2.145/2016), e tendo em vista a deci-
são prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-MG 
nº 2 .836/2017, julgado pelo Pleno do Conselho regional de 
Medicina do estado de Minas Gerais, torna público ter resul-
tado à médica dra . aNa TereZa Correa raFFoul, ins-
crita neste Conselho sob o nº 44 .519, a penalidade de CeNsura 
PÚBlICa eM PuBlICaçÃo oFICIal, prevista na alínea “c”, 
do art . 22, da mencionada lei, por infração ao artigo 23 do Código 
de Ética Médica (resolução CFM 1 .931/2009) . Belo Horizonte, 
17 de setembro de 2019 . Cons .ª Cláudia Navarro Carvalho duarte 
lemos .Presidente .

4 cm -16 1272688 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS – 

edITal – Torna Pública Pena disciplinar de Censura Pública 
em Publicação Oficial ao médico Dr. Alexandre Antônio Cimino 
Pereira – CrM-MG 32 .410 . o Conselho regional de Medicina 
do estado de Minas Gerais, em conformidade com o disposto 
na lei nº 3 .268, de 30 de setembro de 1957, tendo em conside-
ração os termos do caput e § 2º artigo 101 do Código de Pro-
cesso Ético-Profissional (Resolução CFM 2.145/2016), e tendo 
em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profis-
sional CrM-MG nº 2 .814/2017, julgado pelo Pleno do Conselho 
regional de Medicina do estado de Minas Gerais, torna público 
ter resultado ao médico dr . alexandre antônio Cimino Pereira, 
inscrito neste Conselho sob o nº 32 .410, a penalidade de Censura 
Pública em Publicação Oficial, prevista na alínea “c”, do art. 22, 
da mencionada lei, por infração aos artigos 1º (imprudência), 2º 
e 21 do Código de Ética Médica (resolução CFM 1 .931/2009) . 
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2019 . Cons .ª Cláudia Navarro 
Carvalho duarte lemos . Presidente .

4 cm -16 1272690 - 1

DAmAE, SÃo JoÃo DEL rEi/mG
Torna público eXTraTo 3 .º Termo aditivo Contrato 04/2018, 
advindo Proc . licitatório 035/17, Pregão Presencial 018/2017, 
ref . prest . serv . caminhão-pipa, incluso manut . preventiva/cor-
retiva (mão de obra, peças/acessórios) e seguro total contra aci-
dentes e terceiros; emp . edilson Mendonça santos Me, CNPJ 
13 .524 .552/0001-40, fulcro art . 65, § 1º, lei 8 .666/93 c/c caput 
art. 37 CF/88, alicerçado item 4.2 contratual; fica aditado em 25% 
do quantitativo inicial, perfazendo esTIMados 45 dias Traba-
lhados (dT), sendo dT: r$468,00, iniciando-se em 30/08/19 e, 
término ao findar a prest. serv., em face do inciso XVII, art. 78 c/c 
inciso I, art . 79, lei 8 .666/93; dot . orçam .: 03 .002 .000 .17 .512 .17
01 .2 .880 .3 .3 .90 .39 .00 e 03 .002 .000 .17 .511 .1701 .2 .872 .3 .3 .90 .39 .
00 . ass .: 30/08/2019 . Jorge Hannas salim – diretor Geral .

3 cm -16 1272855 - 1

FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE SAÚDE DE 
SÃo JoÃo EVANGELiSTA/mG 

–eXTraTo de CoNTraTo– reGIsTro de Preços Nº 
005/2019 – objeto: Contratação de empresa para o fornecimento 
Filme, revelador e Fixador para setor de radiologia do Hospi-
tal . Contratada: - rocha Comércio ltda-ePP – Valor r$35 .832,51 
Vigência: 11/09/2019 à 11/09/2020 . em 16/09/2019 . Celso Falcão 
Generoso – Presidente . 

2 cm -16 1272555 - 1

PBH ATiVoS S.A
CNPJ/MF n .13 .593 .766/0001-79

NIre 31300097081
aTa da reuNIÃo do CoNselHo adMINIsTraçÃo

realIZada eM 22 de aGosTo de 2019

1 . data, Hora e local: realizada no dia 22 de agosto de 2019, 
às 14:30 h na sede da PBH ativos s/a ., localizada na avenida 
Getúlio Vargas, nº 1245, 12º andar, Funcionários, Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais .
2 . Convocação e presença: sr . Fuad Jorge Noman Filho, sr . Paulo 
roberto lamac Júnior, sr . Pedro Meneguetti, sra . adriana Branco 
Cerqueira, sr . Josué Costa Valadão e sra . Maria Fernandes Cal-
das . Membro do Conselho Fiscal presente: leonardo Maurício 
Colombini lima . diretor Presidente da Companhia, sr . Pedro 
Meneguetti; diretora executiva, sra . soraya de Fátima Mourthé 
lage; diretor de Negócios, sr . daniel rodrigues Nogueira .
3 . Mesa: os trabalhos foram presididos pelo sr . Fuad Jorge 
Noman Filho e secretariados pelo sr . Pedro Meneguetti .
4 . ordem do dia:
I . atualização sobre as nomeações do concurso realizado pela 
Companhia;
II . regras para servidor cedido;
III . Contratação de orçamentista para projetos;
IV . TCe - representações 1024572 e 1031793
V . acompanhamento dos processos judiciais com proposta de 
risco de sucumbência;
VI . Juros sobre capital próprio;
VII . Transações com partes relacionadas (debêntures, CoPasa 
e Campo reunidos);
VIII . revisão da Política de Gestão de riscos;
IX . Proposta de criação do Conselho Consultivo não remunerado 
para tratar da continuidade dos negócios .
5 . deliberações e informações:
I . Foi informado que até a presente data já foram nomeados 05 
(cinco) analistas e 03 (três) técnicos administrativos dentre os 12 
(doze) aprovados no concurso público da PBH ativos . o con-
curso foi homologado em 10 de janeiro de 2019, tendo a validade 
02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) .
II . Considerando a Política de Gestão de Pessoas, Instrução 
Normativa 013/2018, bem como, por interpretação extensiva, a 
forma que o Município trata do tema nos artigos 90 e 92 da lei 
Municipal 11 .065/2017, foi aprovada nova regra para a cessão 
de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empre-
gado público da administração direta ou indireta, de quaisquer 
dos Poderes, nomeado para o exercício de emprego em comissão 
na PBH ativos poderá optar: (i) pela remuneração do emprego 
em comissão; ou (ii) pela remuneração de seu cargo efetivo ou 
emprego público, acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor 
relativo ao emprego em comissão .
os Conselheiros aprovaram a regra de cessão, devendo a maté-
ria ainda ser apreciada pelo Comitê de Coordenação de empre-
sas estatais – CCee, nos termos do decreto Municipal n° 
16 .963/2018 .
III . Informou-se que foram realizadas, mediante licitação, as con-
tratações de orçamentistas para os projetos do Parque das Man-
gabeiras e dos Mercados Públicos, nos termos dos convênios 
celebrados .
IV . Foi informado aos Conselheiros o andamento das delibera-
ções exaradas em 26 de junho de 2019, acerca das representações 
1024572 e 1031793, quais sejam:
 i . o TCe/MG deferiu o pedido de prorrogação, por 120 dias, para 
a manifestação sobre dos pedidos cautelares .
 ii . o Banco BTG Pactual s .a . foi acionado e comunicou, infor-
malmente, que se manifestará sobre os aspectos das taxas de mer-
cado praticadas à época da emissão, mediante a contratação de 
especialista .
 iii . a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi acionada para 
a manifestação sobre a regularidade das emissões .
Considerando o acima exposto, a contratação de consultoria 
especializada, anteriormente deliberada, foi dispensada pelos 
Conselheiros .
V . Foi apresentado o quadro de acompanhamento dos processos 
judiciais com proposta de risco de sucumbência. As classificações 
foram consideradas adequadas e aderentes às atuais necessidades 
de provisionamento nas demonstrações financeiras, tendo sido 
aprovada por todos os Conselheiros .
VI . Tendo em vista que a situação de caixa atual e os lucros aufe-
ridos pela empresa de acordo com os balancetes levantados até 
junho do corrente exercício, que atingiram montante que permite 
a distribuição de juros sobre capital próprio e que o Conselho Fis-
cal opinou favoravelmente a esta distribuição, conforme parecer 
anexo, a diretoria da PBH ativos submeteu a este Conselho a 
proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos ter-
mos do artigo de 204 da lei nº 6 .404/1976, do artigo 73 do esta-
tuto social e da Política de distribuição de dividendos (versão 
001/2018), a serem imputados no dividendo a ser distribuído aos 
acionistas, no valor de r$ 10 .000 .000,00 (dez milhões de reais), 
para posterior deliberação da assembleia Geral extraordinária, 
conforme prevê letra “f” do artigo 29 do estatuto social da PBH 
ativos s/a .
os Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta, 
devendo a matéria ainda ser apreciada pelo Comitê de Coordena-
ção de empresas estatais – CCee, nos termos do decreto Muni-
cipal n° 16 .963/2018 .
VII . Foram apresentados esclarecimentos sobre transações com as 
partes relacionadas, em especial sobre:
 i . as emissões de debêntures, tendo sido informado o status das 
amortizações das debêntures sêniores e subordinadas . Foi escla-
recido que o fluxo financeiro total adquirido onerosamente pela 
empresa, somado à rentabilidade obtida com a circulação des-
ses recursos, são utilizados para a quitação do valor mensal a ser 
pago aos debenturistas de mercado (até 2021), para amortização 
de debêntures subordinadas junto ao Município (até 2023), além 
de ser utilizado para a manutenção da empresa . Foi explicado que 
a receita operacional da empresa provém da diferença entre o que 
o Município cobra do contribuinte (IPCA-E a.a + 1% de juros 
a .m) e o que a PBH ativos paga ao Município (IPCa a .a), o que 
vem garantindo a independência da Companhia face ao Tesouro 
Municipal . Também foi exposta a situação da recomposição da 
carteira do fluxo de direito creditórios autônomos, que foi objeto 
de notificação ao Cedente, Ofício PBH Ativos/SMFA 007/2018, 
de 10/01/2018, pelo valor de r$ 25 .952 .029,27, atualizado em 
30/06/2019 para r$ 40 .413 .776,25 .
 ii. Foi apresentado o status do fluxo creditório da Copasa, cujo 
ingresso na Companhia a decorreu de autorização legislativa pre-
vista no inciso III do artigo 4º da lei Municipal 10 .003/2010, para 
aumento de capital da PBH ativos . até momento tais recursos 

vêm sendo utilizados para garantia das parcerias público-privadas 
do Hospital Metropolitano doutor Célio de Castro (HMdCC), da 
educação e da atenção Primária da saúde .
 iii . acerca do encerramento do Convênio do Campo reunidos, 
celebrado com o Município, representado pela secretaria Muni-
cipal de esportes e lazer (sMel), considerando a essência do 
projeto, de natureza eminentemente social, uma vez que requali-
fica infraestruturas em vilas e favelas, proporcionando atividades 
de esporte e lazer gratuitas aos moradores do entorno dos equipa-
mentos e fomentando a adoção de práticas saudáveis e aumento 
da qualidade de vida da população em risco socioeconômico, foi 
proposta a dispensa da obrigatoriedade de inclusão de cláusula 
editalícia com previsão do ressarcimento das despesas incorridas 
pela PBH ativos no âmbito do desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao referido convênio, nos termos do parágrafo único 
do artigo 2º da lei Municipal n° 10 .003/2010 .
os conselheiros anuíram com todos os pontos apresentados .
VIII . a discussão sobre a gestão de riscos e sobre a criação de um 
Conselho Consultivo foram suspensas e deverão ser retomadas na 
próxima reunião .
IX . em atenção ao §5º do art . 27 do estatuto, o Conselheiro sr . 
andré abreu reis, o sr . leonardo de araújo Ferraz e o sr . eugê-
nio eustáquio Veloso Fernandes manifestaram seus votos, por 
escrito ao Presidente do Conselho de administração, anuindo com 
todas as propostas pautadas .
6 . eNCerraMeNTo: Nada mais havendo a ser tratado, foram 
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da pre-
sente ata, em forma de sumário, que, lida, conferida e achada 
conforme, foi por todos assinada . Mesa: Fuad Jorge Noman Filho 
– Presidente e Pedro Meneguetti – secretário . Membros do Con-
selho de administração presentes: sr . Fuad Jorge Noman Filho, 
sr . Paulo roberto lamac Júnior, sr . Pedro Meneguetti, sra . 
adriana Branco Cerqueira, sr . Josué Costa Valadão e sra . Maria 
Fernandes Caldas . Membro do Conselho Fiscal presente: leo-
nardo Maurício Colombini lima . diretores: diretor Presidente 
da Companhia, sr . Pedro Meneguetti; diretora executiva, sra . 
soraya de Fátima Mourthé lage; diretor de Negócios, sr . daniel 
rodrigues Nogueira .

Belo Horizonte (MG), 22 de agosto de 2019 .
 Certifico que a presente é cópia da ata 

original lavrada em livro próprio .
assina digitalmente o documento, o diretor Presidente 

da PBH ativos s/a, sr . Pedro Meneguetti .

 Certifico registro sob o nº 7463572 em 10/09/2019 da Empresa 
PBH aTIVos s .a ., Nire 31300097081 e protocolo 193920735 
- 03/09/2019 . autenticação: C12d78C6B2a246B2779-
C528844DFC96183DF4665. Marinely de Paula Bomfim - Secre-
tária-Geral . Para validar este documento, acesse http://www .
jucemg .mg .gov .br e informe nº do protocolo 19/392 .073-5 e 
o código de segurança ZkJ6 esta cópia foi autenticada digital-
mente e assinada em 11/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim 
secretária-Geral .

34 cm -11 1271382 - 1

PiPE SiSTEmAS TuBuLArES LTDA,

 torna público que recebeu do Conselho Municipal de Meio 
ambiente de Contagem – CoMaC, por meio do Processo nº 
21460/2017-03a, a licença ambiental Concomitante laC 1 Nº 
11/19, com validade até 30/07/2029, para a atividade de “Produ-
ção de tubos de aço com costura; produção de outros tubos de 
ferro e aço; serviços de tratamento e revestimento em metais; pro-
dutos de artefatos e estampados em metal”,  no endereço situado 
a  Via expressa de Contagem – nº 3 .500 – Cincão – Contagem 
/ MG .

2 cm -12 1271458 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE rAuL SoArES

Extrato de Contrato nº 25/2019 - Ref: Ao contrato firmado 
em06/08/2019 nos Termos da lei 10 .520 e da lei nº 8666/93, 
com suas posteriores alterações, Contratante: serviço autônomo 
de Água e esgoto – raul soares, Contratado: – edwal de oli-
veira Machado . objetivo: Celebração de Contrato de Prestação 
de serviços temporários de Pedreiro . Vigência do contrato: até 
31/12/2019 ; Valor da prestação de serviço: r$ 16 .250,00 ( dezes-
seis mil duzentos e cinquenta reais) . dot . orç . 17 .122 .0121 .5001 . 
4 .4 .90 .51 .00 . extrato de Contrato nº 26/2019 - ref: ao contrato 
firmado em 19/08/2019 nos Termos da Lei 10.520 e da Lei nº 
8666/93, com suas posteriores alterações, Contratante: serviço 
autônomo de Água e esgoto – raul soares, Contratado: – sérgio 
antônio alves . objetivo: Celebração de Contrato de Prestação de 
serviços temporários servente de Pedreiro . Vigência do contrato: 
até 31/12/2019 ; Valor da prestação de serviço: r$ 6 .960,00  .( seis 
mil novecentos e sessenta reais ) . dot . orç . 17 .122 .0121 .5001 . 
4 .4 .90 .51 .00 . extrato de Contrato nº 27/2019 - ref: ao contrato 
firmado em 02/09/2019 nos Termos da Lei 10.520 e da Lei nº 
8666/93, com suas posteriores alterações, Contratante: serviço 
autônomo de Água e esgoto – raul soares, Contratado: renato 
ueslei almeida Coelho  . objetivo: Celebração de Contrato de 
Prestação de serviços temporários servente de Pedreiro . Vigên-
cia do contrato: até 31/12/2019 ; Valor da prestação de serviço: 
r$ 5 .940,00  .( Cinco mil novecentos e quarenta reais ) . dot . orç . 
17 .122 .0121 .5001 . 4 .4 .90 .51 .00 . raul soares-MG 16 de setem-
bro de 2019 – Cláudio alves de Barros - diretor do saae .

6 cm -16 1272520 - 1

SAAE / FormiGA / mG 

- susPeNso - NoVa aBerTura - o Processo licitatório 
Nº0069/2019 - Pregão Presencial Nº 058/2019 - registro de pre-
ços– Tipo: Melhor Preçopor lote . objeto:aquisição de tubos e 
conexões . Foi suspenso .Nova abertura da sessão será às 08:30h, 
do dia: 27/09/2019 . local: rua antônio José Barbosa, 723 - o 
edital completo está à disposição no site: www .saaeformiga .com .
br-Wainy Keitman Torres - Pregoeiro .

2 cm -16 1272565 - 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 320190916190535021.



 2 – Terça-feira, 17 de seTembro de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
CoLÉGio NoSSA SENHorA Do CArmo

CNPJ: 25 .944 .992/0001-36 - r VIrGIlIo Val, 118, CeNTro, 
VIçosa, MG - Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 
- desCrIçÃo - eXerCÍCIo aTual - eXerCÍCIo aNTe-
rIor; aTIVo - 7 .208 .852,50d - 6 .150 .632,09d; ativo Circu-
lante - 2 .900 .671,31d - 1 .827 .168,79d; disponibilidades - 
2 .524 .130,30d - 1 .712 .676,80d; Caixa Geral - 165,54d 
- 543,33d; Bancos - 4 .610,21d - 429 .148,05d; Investimentos 
Financeiros - 2 .519 .354,55d - 1 .282 .985,42d; Créditos - 
53 .960,82d - 388,85d; Valores a apropriar - 24 .200,00d - 0,00d; 
devedores diversos - 28 .860,82d - 388,85d; Contas a receber - 
900,00d - 0,00d; adiantamento - 206 .791,96d - 4 .856,64d; 
adiantamento - 206 .791,96d - 4 .856,64d; Mensalidades a rece-
ber - 90 .886,25d - 98 .555,08d; Mensalidades escolares a rece-
ber - 90 .886,25d - 98 .555,08d; Mensalidades atrasadas - 
19 .652,09d - 6 .518,68d; Mensalidades escolares a recuperar 
- 19 .652,09d - 6 .518,68d; despesas antecipadas - 4 .417,89d - 
3.976,00D; Despesas a Classificar - 4.417,89D - 3.976,00D; 
Curso extra Curricular a receber - 832,00d - 0,00d; Curso extra 
Curricular a receber - 832,00d - 0,00d; Curso extra Curricular 
atrasado - 0,00d - 196,74d; Curso extra Curricular atrasado - 
0,00d - 196,74d; ativo não-circulante - 4 .308 .181,19d - 
4 .323 .463,30d; Curso extra Curricular a recuperar - 37,50d - 
0,00d; Curso extra Curricular a recuperar - 37,50d - 0,00d; 
Imobilizado - 4 .307 .800,86d - 4 .320 .449,35d; Imobilização - 
5 .757 .800,30d - 5 .815 .447,04d; (-) depreciação e amortização 
acumuladas - 1 .449 .999,44C - 1 .494 .997,69C; Intangível - 
342,83d - 3 .013,95d; Marcas, direitos e Patentes - 8 .409,20d - 
8 .409,20d; (-) amortizações acumuladas - 8 .066,37C - 
5 .395,25C . PassIVo - 7 .208 .852,50C - 6 .150 .632,09C; Passivo 
Circulante - 1 .335 .169,27C - 1 .201 .840,05C; Passivo Circulante 
- 1 .335 .169,27C - 1 .201 .840,05C; Credores diversos - 81 .149,32C 
- 24 .355,35C; Fornecedores - 16 .243,32C - 0,00C; secretaria da 
receita Federal - 98,81C - 455,80C; Valores a Pagar - 357 .333,12C 
- 364 .331,03C; receitas antecipadas - 559 .414,88C - 
521 .187,06C; salários a Pagar - 215 .099,45C - 205 .854,78C; 
Contribuições sociais e Tributárias - 91 .846,44C - 77 .605,35C; 
Impostos e Contribuições a recolher - 1 .870,93C - 0,00C; Presta-
dores de serviços - 12 .113,00C - 8 .050,68C; Patrimônio - 
5 .873 .683,23C - 4 .948 .792,04C; Patrimônio líquido - 
5 .873 .683,23C - 4 .948 .792,04C; Patrimônio social 
- 5 .873 .683,23C - 4 .948 .792,04C . deMoNsTraçÃo do 
resulTado de eXerCÍCIo de 01/01/2018 aTÉ 31/12/2018 
- desCrIçÃo - eXerCÍCIo aTual - eXerCÍCIo aNTe-
rIor; receitas - 7 .716 .218,25C - 7 .005 .967,78C; receitas - 
6 .962 .248,80C - 6 .246 .863,36C; Contribuições - 161 .895,56C - 
103 .214,66C; Contribuições - 17 .308,98C - 17 .513,16C; 
resultado das Vendas Material escolar - 0,00C - 0,00C; resul-
tado das Vendas de livros - 2 .149,20C - 0,00C; receita escolinha 
de Futsal - 51 .153,00C - 48 .470,50C; receita escolinha de Ballet 
- 35 .867,00C - 0,00C; receita esc . de encantador de Histórias - 
181,00C - 4 .268,00C; receita escolinha de Pintura - 7 .575,00C - 
9 .215,00C; receita escolinha de Xadrez - 8 .282,00C - 4 .462,00C; 
receita escolinha Capoeira Infantil - 39 .341,00C - 19 .286,00C; 
Contribuições econômicas (N/Financeiras) - 38,38C - 0,00C; 
Contribuições escolares - 6 .800 .353,24C - 6 .143 .648,70C; Men-
salidades escolares - 7 .250 .499,70C - 6 .538 .526,20C; receita de 
Mens . revertidas Como Bolsas - 2 .196 .545,80C - 1 .982 .632,80C; 
(-) Bolsas de estudo Filantrópicas - 1 .782 .481,80d - 
1 .570 .816,00d; (-) outras Bolsas de estudo - 414 .064,00d - 
411 .816,80d; (-) descontos - 446 .015,86d - 383 .325,58d; (-) 
devoluções - 4 .130,60d - 11 .551,92d; outras receitas - 
753 .969,45C - 759 .104,42C; outras receitas - 753 .969,45C - 
759 .104,42C; receitas Patrimoniais - 7 .268,84C - 14 .241,20C; 
receitas administrativas - 50 .257,39C - 56 .003,22C; recupera-
ção de despesas - 7,53C - 45,00C; atualização Monetária - 
15,69C - 0,00C; serviços de Voluntários - 696 .420,00C - 
688 .815,00C; desPesas - 6 .960 .685,52d - 6 .366 .978,77d; 
Custos / despesas - 6 .017 .330,49d - 5 .678 .163,77d; despesas - 
6 .017 .330,49d - 5 .663 .446,03d; salários e encargos sociais - 
4 .152 .367,19d - 3 .948 .981,92d; serviços de Terceiros - 
535 .943,00d - 468 .033,92d; Manutenção do Pessoal 
- 132 .491,67d - 131 .281,73d; Conservação de Móveis e Imóveis 
- 150 .545,71d - 161 .995,88d; despesas de Manutenção e Funcio-
namento - 549 .277,22d - 504 .321,79d; despesas administrativas 
- 471 .813,38d - 436 .659,04d; despesas legais - 4 .596,09d - 
1 .250,25d; Perda Com Inadimplentes - 14 .706,10d - 10 .921,50d; 
despesas Tributárias de Com . e serviços - 5 .590,13d - 0,00d; 
Projetos educacionais - 0,00d - 14 .717,74d; apoio aos alunos 
Bolsistas - 0,00d - 14 .717,74d; outras despesas - 943 .355,03d 
- 688 .815,00d; outras despesas - 943 .355,03d - 688 .815,00d; 
despesas extraordinárias - 246 .935,03d - 0,00d; despesa de ser-
viços Voluntariados - 696 .420,00d - 688 .815,00d; Variações 
Patrimoniais - 0,00d - 0,00d; Variações Patrimoniais - 0,00d - 
0,00d; Contribuições sociais - 0,00d - 0,00d; despesas Finan-
ceiras líquidas - 114 .300,04C - 89 .990,89C; receitas Financeiras 
- 140 .701,97C - 117 .242,97C; despesas Financeiras - 26 .401,93d 
- 27 .252,08d; resultado operacional Bruto - 869 .832,77C - 
728.979,90C; Superávit/Déficit Do Exercício - 869.832,77C - 
728 .979,90C . deMoNsTraçÃo das MuTações do 
PaTrIMÔNIo lÍQuIdo do eXerCÍCIo - HIsTÓrICo - 
PaTrIMÔNIo soCIal - ouTros resulTados - aJusTe 
de aValIaçÃo PaTrIMoNIal - suPerÁVIT/dÉFICIT - 
ToTal; em 31 dezembro 2017 - 3 .609 .493,45 - 0,00 - 0,00 - 
1 .339 .298,59 - 4 .948 .792,04; Movimento - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 
0,00 - 0,00; Transferências recebidas - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
- 0,00; Transferências Pagas - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00; 
acréscimo/ decréscimo Patrimonial - 0,00 - 55 .058,42 - 0,00 - 
0,00 - 55.058,42; Superávit/Déficit do Exercício - 0,00 - 0,00 - 
0,00 - 869 .832,77 - 869 .832,77; saldos FINaIs - 3 .609 .493,45 
- 55 .058,42 - 0,00 - 2 .209 .131,36 - 5 .873 .683,23 . deMoNsTra-
çÃo do FluXo de CaIXa INdIreTo de 01/01/2018 aTÉ 
31/12/2018 - desCrIçÃo - eXerCÍCIo aTual - eXerCÍ-
CIO ANTERIOR; Atividades Operacionais; Superávit/Déficit do 
exercício - r$869 .832,77C - r$728 .979,90C; depreciação/
amortização - r$42 .327,13d - r$276 .539,85C; Vendas do ativo 
Imobilizado - r$736 .775,73C - r$30 .642,00C; lucro ajustado - 
r$1 .564 .281,37C - r$1 .036 .161,75C; Contas a receber - 
r$900,00d - r$0,00C; Crédito - r$24 .200,00d - r$0,00C; 
devedores diversos - r$28 .471,97d - r$1 .711,15C; adianta-
mentos - r$201 .935,32d - r$192 .999,98C; Mensalidades a 
receber - r$7 .668,83C - r$31 .918,63d; Mensalidades atrasadas 
- r$13 .133,41d - r$936,71d; outros ativos - r$1 .077,15d - 
r$2 .627,01C; (aumento) redução de ativos - r$262 .049,02d - 
r$164 .482,80C; Credores diversos - r$56 .793,97C - r$895,26d; 
Títulos a Pagar - r$16 .243,32C - r$65 .256,15d; salários a Pagar 
- r$9 .244,67C - r$17 .446,57C; Contribuições sociais e Tributá-
rias - r$14 .241,09C - r$3 .696,70d; Valores a Pagar - 
r$6 .997,91d - r$56 .361,42C; receitas antecipadas - 
r$38 .227,82C - r$20 .900,68C; Prestadores de serviços 
- r$4 .062,32C - r$128,52d; outros Passivos - r$1 .513,94C - 
r$129,09C; aumento (redução) de Passivos - r$133 .329,22C - 
r$24 .861,13C; Caixa líquido Consumido nas atividades opera-
cionais - r$1 .435 .561,57C - r$1 .225 .505,68C; atividades de 
Investimento; aquisição do ativo Imobilizado - r$679 .128,99d 
- r$572 .483,47d; ativo a longo Prazo - r$37,50d - r$0,00d; 
Caixa líquido Consumido nas atividades de Investimento - 
r$679 .166,49d - r$572 .483,47d; atividades de Financiamento; 
Integração de Capital - r$55 .058,42C - r$0,00C; Caixa líquido 
Gerado nas atividades de Financiamento - r$55 .058,42C - 
r$0,00C; aumento líquido no Caixa e equivalente de Caixa - 
r$811 .453,50C - r$653 .022,21C; saldo de Caixa + equivalente 
de Caixa no ano anterior - r$1 .712 .676,80d - r$1 .059 .654,59d; 
saldo de Caixa + equivalente de Caixa do ano atual - 
r$2 .524 .130,30d - r$1 .712 .676,80d . NoTa 1 – I - CoNTeXTo 
oPeraCIoNal: o ColÉGIo Nossa seNHora do 
CarMo é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter edu-
cacional e de assistência social, sem fins lucrativos e se rege pelo 
Estatuto Social e legislação aplicável. Que tem por finalidades: 

- Promover a educação e cultura nos seus vários graus de ensino, 
atendendo à infância, adolescência e juventude; - atender, através 
das Obras Sociais e Núcleos de Assistência Social Beneficente, às 
comunidades carentes, dando apoio sócio educativo e capacitação 
para o trabalho . II - aPreseNTaçÃo das deMoNsTra-
ções: NoTa 2 - PrINCIPaIs PrÁTICas CoNTÁBeIs: as 
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os 
princípios e normas contábeis emanados do Conselho Federal de 
Contabilidade, levando-se em conta as questões específicas apli-
cáveis às entidades sem finalidade de lucros, aplicando-se de 
forma subsidiárias os aspectos previstos na legislação societária 
brasileira, naquilo que for pertinente . Na elaboração dessas 
demonstrações contábeis foram realizadas estimativas por parte 
da administração, dentre essas, a estimativa de vida útil dos bens 
integrantes do ativo imobilizado bem como a razoabilidade da 
provisão para devedores duvidosos, o que pode ocasionar varia-
ções entre o real e o estimado. As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com observância às disposições contidas na ITG 
2002 - r-1 aprovada pela resolução nº 1409/12 do Conselho 
Federal de Contabilidade . NoTa 3 - deMoNsTraçÃo dos 
resulTados aBraGeNTes: as demonstrações dos resulta-
dos abrangentes não estão sendo divulgadas, uma vez que a enti-
dade não apurou transação que envolva registro em outros resulta-
dos abrangentes que impactam o resultado do exercício findo em 
31/12/2017 . III - resuMo das PrÁTICas CoNTÁBeIs: 
NoTa 4 - a prática contábil adotada é pelo regime de competên-
cia . Foram atendidas as normas do Conselho Federal de Contabi-
lidade . 4 .1 Moeda Funcional: os valores nas demonstrações 
financeiras são apresentados em milhares de reais. 4.2 Base de 
Mensuração: as demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros 
não derivados mensurados pelo valor justo por meio do resultado . 
NoTa 5 - aTIVo CIrCulaNTe: estão apresentados pelo valor 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações . NoTa 6 - aJusTes a Valor PreseNTe de aTI-
Vos e PassIVos: Com base nas análises efetuadas e na melhor 
estimativa da administração, a instituição conclui que o ajuste a 
valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrele-
vante em relação às demonstrações financeiras tomadas em con-
junto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste . NoTa 7 - dIs-
PoNÍVel: Caixa equivalentes de caixa: Compreendem os saldos 
de caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, 
acrescidas, quando aplicável, dos rendimentos, até a data do 
balanço, respeitando-se o princípio de Competência . 2018 - 2017; 
ToTal - r$ 2 .524 .130,30d - 1 .712 .676,80d . NoTa 8 - alu-
GuÉIs a reCeBer: Valores a receber conforme determinação 
de contratos estabelecidos . NoTa 9 - CoNTas a reCeBer: o 
valor de Clientes a receber representam venda de apostilas esco-
lares a prazo e estão representados pelo seu valor original . NoTa 
10 - Valores aProPrIar: registra a despesa ou a receita 
relativa ao período de competência, cujo pagamento ou recebi-
mento não foi realizado . NoTa 11 - deVedores dIVersos: 
os valores em devedores diversos são reconhecidos pelo valor 
justo dos recursos líquidos do custo de transação . NoTa 12 - 
esTIMaTIVas: as estimativas e premissas subjacentes são revi-
sadas continuamente . os efeitos decorrentes das revisões feitas às 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as esti-
mativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou 
também em períodos posteriores e se a revisão afetar tanto o perí-
odo presente como período futuro . as principais estimativas reali-
zadas pela administração pela ocasião da elaboração das demons-
trações financeiras incluem as perdas com o valor recuperável de 
recebíveis . NoTa 13 - adIaNTaMeNTo: adiantamento sala-
rial e de férias, cujo reconhecimento das despesas ocorrerá no 
exercício seguinte para a apropriação do regime de competência 
- ITG 2002 (r 1) . NoTa 14 - MeNsalIdades aTrasadas 
- CIrCulaNTe: os valores a receber estão deduzidos da provi-
são para créditos de liquidação duvidosa, considerando o não 
recebimento dos valores do relatório de Controle de Pagamentos . 
em bases periódicas a administração revisa o quadro de contin-
gências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas 
com as mesmas e ajusta a provisão . 2018 - 2017; 4859 – MeNsa-
lIdades esColares a reCeBer - r$ 90 .886,25d - 
98 .555,08d; 243704 – MeNsalIdades esColares a 
reCuPerar - r$ 19 .652,09d - 6 .518,68d; ToTal - r$ 
110 .538,34d - 105 .073,76d; NoTa 15 - Curso eXTra Cur-
rICular aTrasadas: Valores a receber dos alunos estão 
deduzidos da provisão para créditos de liquidação duvidosa, con-
siderando o não recebimento dos valores do relatório de Controle 
de Pagamentos . em bases periódicas a administração revisa o 
quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de 
eventuais perdas com as mesmas e ajusta a provisão . 2018 - 2017; 
250241 – Curso eXTra CurrICular a reCeBer - r$ 
832,00d - 0,00d; 250245 – Curso eXTra CurrICular 
aTrasado - r$ 0,00d - 196,74d; ToTal - r$ 832,00d - 
196,74d; NoTa 16 - ProVIsÃo Para CrÉdITos de lIQuI-
daçÃo duVIdoso - PCld: a provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa foi constituída considerando os critérios efetuado 
pela administração da entidade . a entidade com o propósito de 
avaliar a qualidade e a possibilidade de recuperação dos créditos 
em atraso referente as Contribuições escolares e Curso extra Cur-
ricular, e com base na estimativa de cobrança, reavaliando perio-
dicamente essa estimativa, devido à relevância e o nível de incer-
teza para determinação da PCld .a movimentação da PCld, 
calculado sobre os saldos a receber das operações de créditos das 
Contribuições escolares e Curso extra Curricular no exercício, 
foram: 2018 - 2017; MeNsalIdades esColares a reCe-
Ber - saldo Final - r$ 0,00C - 0,00C; Provisão no exercício - r$ 
59 .762,27C - 33 .150,22C; reversão de Provisão - r$ 0,00d - 
0,00d; saldo atual - r$ 59 .762,27C - 33 .150,22C . MeNsalI-
dades esColares aTrasadas - saldo Final - r$ 
8 .481,53C - 5 .344,23C; Provisão no exercício - r$ 14 .044,91C - 
13 .361,42C; reversão de Provisão - r$ 8 .481,53d - 5 .344,23d; 
saldo atual - r$ 14 .044,91C - 13 .361,42C . Curso eXTra 
CurrICular aTrasados - saldo Final - r$ 0,00C - 82,50C; 
Provisão no exercício - r$ 0,00C - 403,26C; reversão de Provi-
são - r$ 0,00d - 82,50d; saldo atual - r$ 0,00C - 403,26C . 2018 
- 2017; MeNsalIdades esColares a reCuPerar - 
saldo Final - r$ 9 .883,97C - 5 .339,52C; Provisão no exercício - 
r$ 0,00C - 0,00C; reversão de Provisão - r$ 9 .883,97d - 
5 .339,52d; saldo atual - r$ 0,00C - 0,00C; Curso eXTra 
CurrICular a reCuPerar - saldo Final - r$ 50,41C - 
0,00C; Provisão no exercício - r$ 37,50C - 0,00C; reversão de 
Provisão - r$ 50,41d - 0,00d; saldo atual - r$ 37,50C - 0,00C . 
NoTa 17 - aTIVo NÃo CIrCulaNTe: este grupo é composto 
por valores a receber, cujo vencimento ultrapassa o exercício sub-
sequente . NoTa 18 - IMoBIlIZado: o imobilizado se apre-
senta com os valores ao custo de aquisição, formação ou constru-
ção . as depreciações são calculadas de acordo com o método 
linear dos valores utilizados, com base em taxas que levam em 
conta o tempo de vida útil estimado dos bens . aTIVo IMoBIlI-
Zado - 2017 - 2018; TX - CusTo - dePreCIaçÃo - saldo 
lÍQuIdo - aQuIsIçÃo - TraNsFerÊNCIa - BaIXas - 
dePreCIaçÃo - BaIXa dePreC . - saldo FINal; Móveis 
e utensílios - r$ - 10 - 700 .671,03d - 327 .241,70C - 373 .429,33d 
- 169 .481,02d - _ - 418 .783,85C - 58 .349,38C - 240 .121,18d - 
305 .898,30d; Máquinas e aparelhos - r$ - 10 - 272 .049,41d - 
93 .750,11C - 178 .299,30d - 79 .775,05d - _ - 108 .239,16C - 
28 .006,39C - 54 .269,81d - 176 .098,61d; Biblioteca - r$ - 10 
- 180 .709,12d - 178 .455,64C - 2 .253,48d - 19 .123,60d - _ - _ - 
1 .128,75C - _ - 20 .248,33d; Material didático - r$ - 10 - 
88 .725,93d - 33 .985,11C - 54 .740,82d - 9 .092,21d - _ - _ - 
8 .687,27C - _ - 55 .145,76d; Bens religiosos - r$ - 10 
- 26 .574,19d - 6 .684,99C - 19 .889,20d - 907,43d - _ - 21 .299,39C 
- 2 .352,68C - 7 .616,18d - 4 .760,74d; Instrumentos Musicais - r$ 
- 10 - 2 .354,00d - 193,50C - 2 .160,50d - 8 .304,62d - _ - 718,00C 
- 298,54C - 124,79d - 9 .573,37d; Constr . Benfeitorias Imóvel 
Terceiros - r$ - 4 - 4 .137 .297,70d - 702 .490,01C - 3 .434 .807,69d 
- 311 .152,92d - _ - 28,63C - 173 .169,87C - 114,68d - 
3 .572 .876,79d; Constr . Imóvel Terceiros Mdo PJ - r$ - 4 

- 142 .503,00d - _ - 142 .503,00d - 29 .252,00d - 142 .503,00C - _ 
- 625,99C - _ - 28 .626,01d; equipamentos de Informática - r$ - 
20 - 162 .602,67d - 121 .925,71C - 40 .676,96d - 41 .910,32d - _ - 
42 .203,70C - 18 .653,34C - 45 .117,11d - 66 .907,35d; Brinquedo-
teca - r$ - 10 - 26 .959,99d - 7 .770,92C - 19 .189,07d - 10 .129,82d 
- _ - _ - 3 .653,29C - _ - 25 .665,60d; elevadores - r$ - 10 - 
75 .000,00d - 22 .500,00C - 52 .500,00d - _ - _ - _ - 7 .500,00C - _ 
- 45 .000,00d; Total do Imobilizado - r$ - _ - 5 .815 .447,04d - 
1 .494 .997,69C - 4 .320 .449,35d - 679 .128,99d - 142 .503,00C - 
597 .272,73C - 302 .427,56C - 347 .425,81d - 4 .307 .800,86d . 
NoTa 19 - INTaNGÍVel: o ativo Intangível é composto basi-
camente por programas de computadores (software), que são 
amortizados usando-se o método linear de 20% ao ano. ATIVO 
IMoBIlIZado - 2017 - 2018; TX - CusTo - dePreCIaçÃo 
- saldo lÍQuIdo - aQuIsIçÃo - TraNsFerÊNCIa - BaI-
Xas - dePreCIaçÃo - BaIXa dePreC . - saldo FINal; 
r$ - 20 - 8 .409,20d - 5 .395,25C - 3 .013,95d - _ - _ - _ - 2 .671,12C 
- _ - 342,83d; r$ - _ - 8 .409,20d - 5 .395,25C - 3 .013,95d - _ - _ 
- _ - 2 .671,12C - _ - 342,83d . NoTa 20 - PassIVo CIrCu-
laNTe: são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações incorridas até a data do Balanço Patrimonial . NoTa 21 
- Credores dIVersos: Pessoas físicas ou jurídicas em rela-
ção de crédito com a entidade que não se enquadram em outras 
contas do passivo . o valor da Congregação Irmãs Carmelitas 
divina Providência se refere a aluguel conforme contrato estabe-
lecido . NoTa 22 - ProVIsões Para 13º salÁrIo, FÉrIas 
e eNCarGos: Foram provisionadas com base nos direitos 
adquiridos pelos empregados até a data do Balanço Patrimonial, 
incluindo os valores correspondentes ao FGTs e PIs . NoTa 23 - 
reCeITas aNTeCIPadas: 2018 - 2017; 93112 – Mensalida-
des a Classificar - R$ 555.415,28C - 516.197,06C. Referem-se ao 
recebimento de valores de alunos veteranos e novatos, que repre-
sentam mensalidades do ano letivo seguinte . Por se tratar de 
ingressos de recursos relativos a serviços ainda não prestados . 
2018 - 2017; 250252 – Curso Extra Curricular a Classificar - R$ 
3 .999,60C - 4 .990,00C . refere-se ao recebimento de mensalida-
des cujos valores representam as parcelas recebidas antecipada-
mente neste exercício por se tratar de ingressos de recursos relati-
vos à serviço ainda não prestado . NoTa 24 - Valor 
reCuPerÁVel de aTIVos (“IMPaIrMeNT”): o imobili-
zado e outros ativos não circulantes que são submetidos ao teste 
de recuperabilidade para se identificar perdas por “impairment” 
anualmente ou quando eventos ou alterações nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável . a perda 
por “impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor 
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior 
entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo, con-
forme CPC nº 01 . a entidade optou por não realizar neste exercí-
cio. NOTA 25 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: As modificações e 
composição do Patrimônio líquido estão expressas na demonstra-
ção das mutações do Patrimônio . É constituído de bens, direitos e 
obrigações de qualquer espécie e por “superávit” e “déficit” ocor-
ridos durante os exercícios de suas atividades que são empregados 
integralmente nos objetivos sociais da entidade . NoTa 26 - 
reCeITas: as receitas são apuradas obedecendo aos princípios 
do regime de competência em conformidade com as exigências 
legais de acordo com a obediência à resolução 1409/2012 do 
CFC - ITG 2002 . NoTa 27 - CoNTrIBuIçÃo: Contribuições 
de expediente: essa conta registra, exclusivamente valores rece-
bidos na secretaria para expedição de segundas vias de documen-
tos, históricos escolares, remarcação de prova, confecção de cra-
chás e outros . escolinhas: essa conta registra valores recebidos 
por aulas de futsal, ballet, xadrez, pintura e outros . NoTa 28 - 
aluGuÉIs reCeBIdos: aluguéis recebidos são receitas de 
que são reconhecidas em bases de acordo com o contrato de loca-
ção . NoTa 29 - CoNTrIBuIções eCoNÔMICas (NÃo 
FINaNCeIras): registram produtos recebidos de terceiros em 
doação, utilizados para consumo ou revenda, cujo resultado posi-
tivo é exclusivamente aplicado na manutenção e custeio das ativi-
dades da entidade . NoTa 30 - BeNeFÍCIos eduCaCIoNaIs 
eduCaçÃo BÁsICa: as bolsas de estudo foram consideradas 
contas redutoras das receitas das mensalidades escolares . CÁl-
Culo das Bolsas de esTudo: alunos Matriculados - 
1.008; (-) Bolsas 100% Convenção Coletiva - 27; (-) Alunos 
Inadimplentes - _; (-) Bolsas 100% - Cortesia - 6; Sub-total - 975; 
(-) Bolsas 100% - CEBAS - 173; (-) Bolsas Deficientes 100% (x 
1.2) - _; (-) Bolsas Curso Tempo Integral 100% (x 1.4) - _; (=) 
Alunos Pagantes - 802; Número de Bolsas de 50% CEBAS - 29; 
Quantidade mínima de bolsas 100% exigidas 1/5 - 160; Quanti-
dade de Bolsas 100% CEBAS praticadas, incluindo a conversão 
do apoio ao aluno Bolsista - 173 Cumpre o requisito de 1/5 . Con-
forme acima demonstrado, o Colégio cumpre com o mínimo de 
bolsas de estudos exigido no artigo 13, § 1° da lei 12 .201/2009, 
com alterações promovidas pela lei 12 .868/2013, concedendo no 
mínimo 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alu-
nos pagantes . BeNeFÍCIos eduCaCIoNaIs eduCaçÃo 
BÁsICa: Gratuidades educacionais - educação Básica; 2018 - 
2017; Contribuições escolares - r$ 9 .447 .045,50C - 
8.521.159,00C; Bolsas de Estudo de 100% - R$ 1.638.810,00D - 
1.441.306,00D; Bolsas de Estudo de 50% - R$ 143.671,80D 
– 129 .510,00d; Bolsas de estudo sindicatos - r$ 414 .064,00d - 
411 .816,80d; descontos - r$ 446 .015,86d - 383 .325,58d; devo-
luções - r$ 4 .130,60d - 11 .551,92d; Mensalidade a receber no 
(Final do exercício) - r$ 150 .648,52d - 131 .705,30d; Mensali-
dades efetivamente recebidas (receita líquida) - r$ 
6 .649 .704,72C - 6 .011 .943,40C . BeNeFÍCIos eduCaCIo-
NaIs - QuaNTIdade - 2018 - 2017; 97787 – Bolsas de estudo 
– 100% Infantil - 12 - R$ 89.447,30D - 81.972,00D; 97788 – Bol-
sas de Estudo – 100% Fund. I - 46 - R$ 376.877,00D - 
340.344,00D; 97789 – Bolsas de Estudo – 100% Fund. II - 82 - R$ 
817.212,00D - 633.580,00D; 97790 – Bolsas de Estudo – 100% 
ensino Médio - 33 - r$ 355 .273,70d - 385 .410,00d; 97792 – 
Bolsas de Estudo – 50% Infantil - 1 - R$ 3.917,40D - 3.726,00D; 
97793 – Bolsas de Estudo – 50% Fund. I - 8 - R$ 35.126,40D - 
32.364,00D; 97794 – Bolsas de Estudo – 50% Fund. II - 10 - R$ 
49.830,00D - 56.880,00D; 97795 – Bolsas de Estudo – 50% 
ensino Médio - 10 - r$ 54 .798,00d - 36 .540,00d; ToTal - _ - 
r$ 1 .782 .481,80d - 1 .570 .816,00d . NoTa 31 - reCeITas 
FINaNCeIras - 2018 - 2017; ToTal - r$ 140 .701,97C - 
117 .242,97C; desPesas FINaNCeIras - 2018 - 2017; 
ToTal - r$ 26 .401,93d - 27 .252,08d; resulTado FINaN-
CeIro - r$ 114 .300,04C - 89 .990,89C . NoTa 32 - desPesas: 
as despesas são apuradas obedecendo aos princípios do regime de 
competência em conformidade com as exigências legais fiscais. 
Inclui as provisões para as férias, do 13º salário, provisão para os 
devedores e as depreciações de acordo com a obediência à reso-
lução 1409/2012 do CFC - ITG 2002 . NoTa 33 - desPesas 
eXTraordINÁrIas: Valores registrados pela baixa de bens 
obsoletos, inadequados para uso conforme determinação a ata da 
assembleia . NoTa 34 - serVIços VoluNTarIados: regis-
tra o trabalho de voluntário, no exercício de suas funções, onde 
são reconhecidos pelo valor justo da prestação do serviço como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Os trabalhos de volun-
tários neste exercício estão representados: 2018 - 2017; 250285 – 
serviços de dirigentes religiosos - r$ 696 .420,00d - 
688 .815,00d . NoTa 35 - aPlICações de reCursos: os 
recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institu-
cionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados 
pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais . NoTa 36 - 
IseNçÃo usuFruÍda: a isenção usufruída a título de demons-
tração, vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas 
com base na lei 8 .212/1991, em sua relação primitiva . esses valo-
res anuais equivalem à isenção (imunidade) usufruída - INss . 
2018 – 2017; 93264 – INss – Cota Patronal - r$ 729 .778,05d - 
673 .657,32d; 93265 – INss – raT - r$ 36 .488,84d - 33 .682,86d; 
93266 – INss – Terceiros - r$ 164 .200,00d - 151 .572,89d; 
93267 – INss serviços de Terceiros - r$ 260,50d - _; 250163 – 
INss MeI - r$ 589,00d - 2 .536,00d; ToTal - r$ 931 .316,39d 

- 861 .449,07d . NoTa 37 - CoMPeNsaçÃo: a entidade utili-
za-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial, 
para controles de interesse da instituição . 32 .1 - os valores aloca-
dos neste grupo não compõem os ativos e Passivos da entidade . 
NoTa 38 - aPuraçÃo do resulTado: o resultado foi apu-
rado respeitando-se o princípio de competência da ITG 2002 (r1) . 
os rendimentos e encargos incidentes em sua realização estão 
reconhecidos no resultado . NoTa 39 - IMuNIdade TrIBuTÁ-
rIa: a instituição é imune do recolhimento de tributos sobre o 
patrimônio, a renda e os serviços, conforme determinação do 
artigo 150, inciso VI e alínea C da Constituição da república de 5 
de outubro de 1988 . NoTa 40 - INsTruMeNTos FINaNCeI-
ROS: Os instrumentos financeiros usualmente utilizados restrin-
gem-se às aplicações financeiras em condições normais do mer-
cado. A administração deste risco é realizada por meio de definição 
de estratégias conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e 
segurança . a política de controle consiste em acompanhamento 
permanente entre as taxas contratadas e as vigentes no mercado . 
Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financei-
ros com finalidade especulativa. Os principais instrumentos finan-
ceiros registrados em contas patrimoniais são representados por 
aplicações financeiras cujos valores estimados de mercado são 
similares aos seus respectivos valores contábeis . NoTa 41 - 
seGuros: Para atender medidas preventivas, o Colégio Nossa 
senhora do Carmo efetua a contratação de seguro em valor consi-
derado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim 
atendendo o Princípio de contábil de continuidade . o valor segu-
rado é definido pela administração do Colégio Nossa Senhora do 
Carmo que mantém seguro do imóvel . seGuradora - VIGÊN-
CIa - 2018 - 2017; ToTal - r$ 4 .417,89d - 3 .976,00d . NoTa 
42 - IMuNIdade do PIs: o Colégio Nossa senhora do Carmo, 
formalizou através de seu departamento jurídico a suspensão do 
pagamento do PIS sobre folha de pagamento, na alíquota de 1%, 
conforme diversos entendimentos emitidos pela receita Federal 
do Brasil, através da soluções de Consulta dIsIT/srrF09 Nº 
9087, dIsIT/srrF06 N° 6 .038, CosIT N° 173, bem como deci-
são do STF RE N° 636.941/RS que reafirmam a isenção do PIS 
sobre a folha de pagamento para as entidades portadoras do 
CeBas e que cumprem com os requisitos do artigo 14 do Código 
Tributário Nacional . sob as penas da lei, declaramos que as infor-
mações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresen-
tada . Viçosa, 31 de dezembro de 2018 . soNIa MarIa esTe-
VaM - Presidente - CPF: 167 .765 .776-68; orGaNIZaCao 
saVere - CrC: MG 036819/o-5; JorGe FoNseCa FIlHo - 
Contador - CrC: 009898/o-1 .

91 cm -13 1272037 - 1

SAAE DE iTAmBACuri

extrato de Contrato administrativo, Proveniente do Processo 
licitatório 014/2018 – Pregão Presencial 013/2018, resultante 
da ata No:04/2014 – saae de Itambacuri X empresa: Cristiano 
da Costa Pereira 04130912607 - MeI, no valor global de r$ 
12 .980,00 (doze mil e novecentos e oitenta reais) . objeto: Futura 
e eventual locação de Caçambas estacionárias .

2 cm -13 1272307 - 1

SAAE DE iTAmBACuri
extrato de Contrato administrativo, Proveniente do Processo 
licitatório 001/2019 – Pregão Presencial 001/2019, resultante 
da ata No:04/2019 – saae de Itambacuri X empresa: M & M 
esCaVações e TraNsPorTes lTda, no valor global de r$ 
41 .400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais) .
objeto: Futura e eventual locação de retroescavadeiras .

2 cm -13 1272312 - 1

 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE CoQuEirAL - mG,

 extrato de contrato 033/2019 - Processo de compra 074/2019, 
dispensa de licitação 063/2019, para contratar empresa espe-
cializada para serviços de consultoria contábil, escrituração, 
prestação de contas, controle interno, envio mensal do sICoM, 
serviço prestado pela empresa alaeNe Paula lIMa e CIa 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
26 .153 .815/0001-02 com sede na rua Humberto de Campos, 105, 
Centro, Coqueiral, estado de Minas Gerais, CeP 37 .235-000 . 
Fundamento: lei 8 .666/93, artigo 24, inciso IV . Pablo luís Vilela 
– administrador Geral do saae

3 cm -16 1272518 - 1

SAAE DE LAGoA DA PrATA-mG, 
Torna Público: PreGÃo PreseNCIal Nº . 080/2019-objeto: 
aquisição de Baterias para os veiculos do saae . abertura: 
27/09/19-9:00h . edital: www .saaelp .mg .gov .br . Joana r . de oli-
veira lacerda . Pregoeira-16/09/19 .

1 cm -16 1272792 - 1

SErViÇo DE AGuA E SANEAmENTo 
DE BArBACENA –

 aVIso de lICITaçÃo – PP 006/2019 – PrC 040/2019 – aqui-
sição de materiais de construção . abertura: 01/10/2019 às 14:00 
hs . Informações: www .licitacao .mg .gov .br . www .bll .gov .br . Maria 
ap . eugenia . Gerente de licitação .

serVIço de aGua e saNeaMeNTo de BarBaCeNa – 
aVIso de lICITaçÃo – Pe 013/2019 – PrC 026/2019 – aqui-
sição de leitos para cabeamento elétrico . abertura: 03/10/2019 às 
14:00 hs . Informações: www .licitacao .mg .gov .br . www .bll .gov .br . 
Maria ap . eugenia . Gerente de licitação .

3 cm -16 1272654 - 1

riACHoS EmPrEENDimENToS 
imoBiLiárioS LTDA.

CNPJ 12 .594 .499/0001-91 NIre 31208938147
a sócia delibera aprovar a redução do capital social, por ser 
este excessivo em relação ao objeto social nos termos do inciso 
II do artigo 1 .082 do Código Civil, por meio da extinção de 
20 .803 .352 (vinte milhões, oitocentas e três mil e trezentas e cin-
quenta e duas) quotas . em atenção ao artigo 1 .084 do Código 
Civil, a sócia será restituída pela sociedade do valor correspon-
dente às quotas ora extintas, avaliadas em r$20 .803 .352 (vinte 
milhões, oitocentos e três mil e trezentos e cinquenta e dois reais) 
a medida que for requisitado à sociedade . assim sendo, o capital 
social passa a ser de r$1 .000,00 (mil reais) dividido em 1 .000 
(mil) quotas com o valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada . 
ante o exposto a cláusula quinta do contrato social passará a 
vigorar com a seguinte redação:“ClÁusula QuINTa – CaPI-
Tal soCIal o capital social é de r$1 .000,00 (mil reais), divi-
dido em 1 .000,00 (mil) quotas sociais, no valor nominal de r$ 
1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda 
corrente do país, detidas integralmente pela direcional engenha-
ria s/a .Parágrafo Primeiro – as quotas representativas do capital 
da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou trans-
feridas a terceiros sem o consentimento expresso da outra sócia, 
cabendo à esta, em igualdade de condição, o direito de adquiri-
las preferencialmente . Parágrafo segundo – Cada quota do capi-
tal social representará 1 (um) voto nas deliberações e decisões 
dos sócios .

6 cm -16 1272601 - 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 320190916190535022.
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EmPrESA BrASiLEirA

DE ENGENHAriA E ComÉrCio S/A - EBEC

CNPJ/MF n . 17 .162 .280/0001-37 - NIre 31300047181
aTa de asseMBleIa Geral eXTraordINÁrIa

realIZada eM 05 de aGosTo de 2019
I . data, Horário e local: realizada no dia 05/08/2019, às 14:00h,
na sede social da eMPresa BrasIleIra de eNGeNHarIa 
e CoMÉrCIo s .a . eBeC (“Companhia”), na Cidade de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, na avenida Barão Homem de 
Melo 2 .681, salas 101/202, estoril, CeP 30 .494-085 . II . Convoca-
ção: - dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com 
o previsto no artigo 124, parágrafo 4º da lei 6 .404/76 . III . Presen-
ças: dispensada a convocação em virtude da presença de acionista 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Compa-
nhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da lei n .º 6 .404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“lei das sociedades 
por ações”), conforme assinatura constante no livro de Presença 
de acionistas . IV . Mesa: Presidente: sra . eliana Moreira de aze-
vedo araújo, brasileira, casada, engenheira eletricista, inscrita no 
CPF/MF sob o n . 042 .586 .816-87, portadora do documento de 
identidade nº 9 .355, expedido pelo Crea/MG, residente e domi-
ciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Mondovi nº 552, Bairro 
Bandeirantes, CeP 31340-590; e secretário: sr . Gustavo salgado 
Moreira de andrade, brasileiro, casado, administrador, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 043 .371 .086-10, portador do documento 
de identidade nº MG- 8 .691 .474, expedido pelo ssP/MG, resi-
dente e domiciliado em Nova lima/MG, na rua Tomaz Gonzaga 
nº 620, residencial inconfidentes, Alphaville, Lagoa dos Ingleses, 
CeP 34 .018-046 . V . ordem do dia: apreciar e deliberar sobre: 
a) a re-ratificação da ata de assembleia geral extraordinária rea-
lizada em 22/04/2019, às 10 horas, registrada sob o nº 7289140 
em 06/05/2019 na Junta Comercial do estado de Minas Gerais, 
visando a adequação ao estatuto social vigente da Companhia 
quanto à nomenclatura dos cargos da diretoria atuais; b) alteração 
do inciso III do artigo 11º do estatuto social c) inclusão do inciso 
X no artigo 11º do estatuto social; d) distribuição de dividen-
dos  . VI . Início dos Trabalhos: Iniciada a assembleia, assumiu a 
Presidência, eleita por aclamação, a sra . dra . eliana Moreira de 
azevedo araújo, que convidou o sr . Gustavo salgado Moreira 
de andrade, para secretariá-la VII . deliberações: após exame e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 
1) Aprovar a re-ratificação da ata de assembleia geral extraordi-
nária realizada em 22/04/2019, às 10 horas, registrada sob o nº 
7289140 em 06/05/2019 na Junta Comercial do estado de Minas 
Gerais, visando a adequar a nomenclatura dos cargos da diretoria 
ao estatuto vigente da Companhia, de acordo com o seguinte: 1 .1) 
Fica revogada a reeleição da diretoria constante da ata de assem-
bleia geral extraordinária realizada em 22/04/2019, às 10 horas, 
registrada sob o nº 7289140 em 06/05/2019 na Junta Comercial do 
estado de Minas Gerais; 1 .2) Fica aprovada a reeleição posse da 
diretoria para o mandato compreendido pelo período de 01 .07 .2019 
a 30.06.2022, que fica assim constituída: a. Diretora Presidente: 
dra . eliana Moreira de azevedo araújo, brasileira, casada, enge-
nheira eletricista, residente nesta capital à rua Mondovi nº 552 - 
Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte/MG . Carteira de Identidade 
nº 9 .355/d-Crea, CPF nº 042 .586 .816-87; b .diretor administra-
tivo e Financeiro: Gustavo salgado Moreira de andrade, casado, 
administrador, residente e domiciliado em Nova lima/MG, na 
Rua Tomaz Gonzaga, nº 620, residencial Inconfidentes, Alpha-
ville, lagoa dos Ingleses, CeP 34 .018-046, Carteira de Identidade 
nº MG-8 .691 .474, expedida pela ssP/MG inscrito no CPF sob o 
nº 043 .371 .086-10; c .diretor Técnico/Compliance: dr . Jorge las-
mar Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente nesta 
capital à rua João antônio azeredo nº 680 apto .1601, Bairro Bel-
vedere, Belo Horizonte/MG . Carteira de Identidade nº 10 .946/d-
Crea, CPF nº 164 .304 .686-15; d .diretor de operações: dr . Gus-
tavo alberto raso, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente 
nesta capital à rua rodrigo otávio Coutinho nº 230, apto .1901, 
Bairro Belvedere, Belo Horizonte/ MG . Carteira de Identidade nº 
28 .418/d-Crea, CPF nº 228 .910 .646-15 . 2) Foi aprovada a alte-
ração inciso III do artigo 11º do estatuto social, que passa a ter 
a seguinte redação: “III) por um diretor e pelo diretor Presidente 
ou pelo diretor administrativo Financeiro, ou por procurador(es) 
por ele(s) constituído(s) na forma deste estatuto, para a realização 
de investimento(s) cujo conteúdo econômico, isoladamente ou 
em operações relacionadas, seja maior que r$3 .000 .000,00 (três 
milhões de reais) e menor ou igual que r$15 .000 .000,00 (quinze 
milhões de reais) .” 3) Foi aprovada a inclusão inciso X no artigo 
11º do estatuto social, que com a seguinte redação: “X) o diretor 
Técnico/Compliance deverá revisar os instrumentos contratuais 
referentes a(os) negócio(s) jurídico(s) obrigacionais de qualquer 
natureza, inclusive os investimento(s), cujo conteúdo econômico, 
isoladamente ou em operações relacionadas, seja maior ou igual 
que r$5 .000 .000,00 (cinco milhões de reais) .” 4) Foi aprovada a 
distribuição de dividendos no montante de r$ 657 .000,00 (seis-
centos e cinquenta e sete mil reais), na proporção da participação 
de cada acionista no Capital social . VIII . encerramento dos Tra-
balhos: a Presidente franqueou a palavra aos acionistas da Com-
panhia e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a sessão para que se lavrasse a presente ata, a 
qual foi assinada por todos os presentes: eliana Moreira de aze-
vedo araújo, Gustavo salgado Moreira de andrade, eliana Maria 
salgado Moreira de andrade, Juliana araújo Jernigan, represen-
tada por eliana Moreira de azevedo araujo conforme procuração 
outorgada, Marcia Moreira de andrade, representada por Gustavo 
salgado Moreira de andrade, conforme procuração outorgada . 
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em 
livro próprio . Mesa: eliana Moreira de azevedo araujo - Presi-
dente/acionista; Gustavo salgado Moreira de andrade - secretá-
rio/Acionista. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7437621 em 
22/08/2019 e protocolo 193536005 - 09/08/2019 . Marinely de 
Paula Bomfim - Secretária-Geral.

21 cm -16 1272533 - 1

FuNDAÇÃo DE CuLTurA E ArTES DE muriAÉ

a FuNdarTe - Fundação de Cultura e artes de Muriaé publica a 
abertura de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2019 
-Processo n .º 062/2019 . requisitante: FuNdarTe . objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra, 
incluso fornecimento de materiais para reforma do Paço Muni-
cipal que abriga o Memorial Municipal de Muriaé e do Grande 
Hotel Muriaé - abertura da sessão de licitação dia 09/09/2019 às 
08:00 horas, na sala do setor de licitações da FuNdarTe, situ-
ado na avenida Constantino Pinto, 400, Centro Muriaé, MG . o 
edital poderá ser solicitado no e-mail licitacoesfundarte@gmail .
com, retirado no dept .º de licitações, no horário de 08:00 às 
11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas e no site https://www .fun-
dartemuriae .com .br/licitacao/ Maiores informações pelo telefone 
(32) 3696-3375, pelo e-mail: licitacoesfundarte@gmail .com ou 
no dept .º de licitações, no horário de 08:00 h às 11:00 h e de 
13:30 h às 16:30 h .às 16:30 h .

4 cm -16 1272556 - 1

CASA DE SAÚDE SÃo JoÃo LTDA.
CNPJ/MG Nº 17 .346 .180/0001-60 . Convocação de reunião de 
sócios Cotistas . roberto Bastos de Carvalho, na condição sócio 
cotista e diretor geral da Casa de saúde são João ltda ., no uso de 
suas atribuições legais, na forma dos artigos 1 .072, 1 .073, 1 .074 
e 1152, parágrafo 3º (terceiro) da lei nº 10 .406 de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil Brasileiro), convoca os srs . sócios cotistas 
Helênio Bastos de Carvalho, Cesar Guido antezana Martinez e 
lourival de souza almeida, para a reunião de sócios Cotistas, a 
se realizar às 15:00 (quinze horas) em primeira chamada e às 15:30 
(quinze horas e trinta minutos) em segunda chamada, ambas no 
dia 25 de setembro de 2019, no escritório de advocacia contratado 
pela sociedade empresária, oliveira e Brant advogados associa-
dos, situado à avenida raja Gabaglia 4055, bloco “a”, sala 319, 
Bairro santa lúcia, nesta Capital, podendo ser representados por 
procuradores, munidos de procuração com poderes específicos 
para tratar, discutir e deliberar sobre os assuntos em pauta, sendo 
eles: 1) Retificação dos editais de convocação publicados nos dias 
04/01/2012 (pág . 10 do jornal “Hoje em dia”), 05/01/2012 (pág . 
8 do jornal “diário do Comércio”), 06/01/2012 (pág . 4 do jornal 
“Aqui”) e também publicados nas mesmas datas no Diário Oficial 
de Minas Gerais, para fazer constar nos mesmos como correto os 
seguintes dizeres “ . . . convocados para reunião de sócios Cotistas 
...”; 2) Retificação da Ata de Reunião de Sócios Cotistas realizada 
em 13/01/2012, para fazer constar como correta “ata de reunião 
de sócios Cotistas realizada no dia 13 de janeiro de 2012”; 3) 
Ratificar todos os termos, conteúdo e deliberações contidos na 
referida Ata de Reunião realizada em 13/01/2012; 4) Retificação 
dos editais de convocação publicados nos dias 12/07/2012 (pág . 
8 do jornal “diário do Comércio)”, 13/07/2012 (pág . 4 do jornal 
“aqui”), 14/07/2012 (pág . 34 do jornal “Hoje em dia”) e também 
publicados nas mesmas datas no Diário Oficial de Minas Gerais, 
para fazer constar nos mesmos como correta os seguintes dizeres 
“... convocados para Reunião de Sócios Cotistas ...”; 5) Retifica-
ção da ata de reunião realizada em 24/07/2012, para fazer cons-
tar como correto “ata de reunião de sócios Cotistas realizada no 
dia 24 de julho de 2012”; 6) Ratificar todos os termos, conteúdo 
e deliberações contidos na referida ata de reunião realizada em 
24/07/2012 . Belo Horizonte, 12 de setembro de 2019 . roberto 
Bastos de Carvalho (sócio/diretor)

8 cm -16 1272675 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ABAETÉ
Torna público a abertura do Proc . de licitação nº . 012/2019, 
Inexigibilidade nº . 003/2019, para o credenciamento de Plano 
de assistência Médica ambulatorial, Hospitalar e obstétrica 
(por faixa etária) do TIPo oPCIoNal eM aParTaMeNTo 
INdIVIdual, CoM BaNHeIro PrIVaTIVo e dIreITo a 
aCoMPaNHaNTe, aMBos CoM CoBerTura reGIoNal 
e NaCIoNal em caso de urgência e emergência, carência con-
forme especificação do plano contratado, que englobe os serviços 
médico-hospitalar, laboratorial, exames complementares e servi-
ços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, com cober-
tura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial com obstetrí-
cia, exames complementares de alta complexidade e auxiliares de 
diagnóstico em geral, atendimento de urgência e emergência, e 
de todo o rol de serviços prescritos pela agência Nacional de 
saúde suplementar (aNs) e suas posteriores atualizações . data 
inicial para apresentação de documentos para credenciamento: 
18/09/2019 . os documentos poderão ser entregues até o dia 
30/09/2019 às 16h00min . Inf . pelo telefone (37) 3541 1555 .

4 cm -13 1272295 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE CAmPo BELo/mG 
comunica a abertura do Credenciamento nº 01/2019 . oBJeTo: 
Credenciamento de veículos de comunicação, nos termos da lei 
8 .666/93 c/a resolução nº 35/2019, nos exatos termos e condições 
estabelecidas no edital publicado no site www .campobelo .mg .leg .
br . Valor: 12 Meses - total r$ 100 .000,00 . CB/MG, 16 de 
set/2019 . Wilson Pimenta de oliveira – Presidente . 

2 cm -16 1272659 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GuAPÉ 
torna público para conhecimento dos interessados edital de Pregão 
Presencial nº 01/2019 – Processo licitatório nº 04/2019 objeto: 
Constitui objeto da presente licitação aquisições de materiais per-
manentes diversos para atender às necessidades da Câmara Muni-
cipal de Guapé . Tipo menor preço por item . recebimento dos 
envelopes até: 02/10/2019 às 08hs30min, na Praça doutor Passos 
Maia, 224 – Centro – Guapé/MG . Informações (35) 3856 1601 ou 
por e-mail: compraselicitacao@camaraguape .mg .gov .br . daiana 
Cristina alves – Presidente da CPl .

2 cm -16 1272567 - 1

CÂmArA muNiCiPAL PEDro LEoPoLDo/mG 
Pregão Presencial 03/2019 – aquisição de equipamentos para 
áudio, vídeo, de informática, materiais elétricos e ferramentas 
para manutenção geral da Câmara Municipal de Pedro leopoldo, 
recebimento das propostas até 27 de setembro de 2019, às 09hs . 
local: rua dr . Cristiano otoni, 555, Centro, Pedro leopoldo/
MG . edital disponível no site www . pedroleopoldo .mg .leg .br .

2 cm -16 1272609 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE rEDuTo – mG
Publicação de edital de licitação na modalidade 

PreGÃo PreseNCIal Nº 001/2019
a Câmara Municipal de reduto – MG, de ordem do seu Presi-
dente, sr . aIlToN roBadel de souZa,torna público que 
realizará Processo administrativo licitatório na modalidade Pre-
gão Presencial nº 001/2019, para a contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de plataforma elevatória (elevador) 
devidamente instalado em atendimento a Câmara Municipal de 
Reduto-MG, com as especificações contidas no termo de refe-
rência e conforme condições e exigências estabelecidas no edi-
tal . o credenciamento e a entrega dos envelopes contendo Pro-
PosTa e doCuMeNTaçÃo será até às 14h00min horas do dia 
30/09/2019, com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de 
reuniões própria, na avenida Fernando Maurílio lopes, nº . 203 - 
Centro, reduto – MG . os interessados poderão adquirir o edital 
e seus anexos, através do e-mail camaramunicipaldereduto@hot-
mail .com e na sede administrativa do legislativo . demais infor-
mações no endereço acima, no horário de 12h00min às 18:00 
horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3378-4171, Presidente, 
sr . ailton robadel de souza, em 06 de setembro de 2019 .

5 cm -16 1272650 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE rio DoCE . 
Tomada de Preços N . º 001/2019 . extrato da ata de julgamento da 
habilitação . a Câmara Municipal de rio doce, através da CPl, 
faz tornar público julgamento na fase de habilitação referente à 
Tomada de Preços N .º 001/2019, a empresa supremo Projetos e 
Construções foi inabilitada, pois apresentou a certidão prevista no 
item 4 .4 .1 do edital em desconformidade . as empresas Towers 
engenharia ltda, Master Construção Civil ltda e sMP servi-
ços eirelli foram declaradas habilitadas . Fica aberto prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a apresentação de eventuais recursos contra 
a fase de habilitação, conforme art . 109, inciso I da lei 8 .666/93 . 
Ao final do prazo recursal será publicada nova data para a reu-
nião de abertura das propostas comerciais . a ata e demais docu-
mentos encontram-se junto à CPl da Câmara Municipal de rio 
doce, localizada na av . dom Pedro II, n° 8, Centro, rio doce/
MG, no horário de 12h às 17h . Maiores informações (31) Tel . (31) 
3883-5284 . 

rio doce, 16 de setembro de 2019 .
4 cm -16 1272767 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DAS PEDrAS/mG

 torna publico a publicação do extrato de Contrato nº18/2019 do 
Processo de licitação nº 38/2019-Pregão Presencial nº 28/2019: 
Contratante-Município de Conceição das Pedras e Contratado: 
empresa VIa MoNdo auToMoVeIs e Peças ltda .inscrita 
no CNPJ sob o nº 00 .836 .942/0001-04 com sede na rodovia Br 
459 km 107,1 Ipiranga, Pouso alegre - MG . oBJeTo: aquisi-
ção de 1 (um) veículo Zero Quilometro, para atender a secretaria 
Municipal de educação,o valor do contrato:r$158 .900,00(cento 
cinquenta e oito mil e novecentos reais) . Vigência 09/09/2019 a 
31/12/2019 .

3 cm -13 1272001 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DAS PEDrAS/mG

Torna Público o Processo licitatório nº 46/2019, na modalidade 
de Pregão Presencial por registro de Preço nº 34/2019 – objetivo: 
aquisição de pneus para atender as necessidades da frota automo-
bilística da Prefeitura Municipal e conveniados, Credenciamento 
dia 27/09/2019 as 08:00 horas, e sua abertura marcada para às 
8:30 horas do dia 27/09/2019 . Informações: (35) 3664-1222 das 
8h às 16 h ou por e-mail: licitacao@conceicaodaspedras .mg .gov .
br, o edital estará disponível no site www .conceicaodaspedras .
mg.gov.br – Elis Regina Merces Faria Reis – Pregoeira Oficial.

3 cm -16 1272509 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG - 
Torna público, para conhecimento dos interessados que devido 
impugnação recebida em 12/09/19, fica suspenso o Pregão Pre-
sencial nº 030/2019, com o objetivo da contratação de prestação 
de serviços de acesso à internet, link IP Válido de Internet Banda 
larga, com kit de acesso à internet, gerenciamento e manuten-
ção de redes e equipamentos de informática, em atendimento às 
necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura de alme-
nara – MG . a nova data de abertura será dia 03/10/2019 às 9:00 
hs . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefei-
tura Municipal, no horário de 8h às 12h e de 14h as 18h . Fone 
(33)37211360 ou pelo email:licitapma@hotmail .com . Patrícia 
Guimarães Nogueira – Pregoeira

PreFeITura MuNICIPal de alMeNara – MG, publica-se, 
extrato do Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 048/2019 – ref . 
Pregão Presencial nº 039/2018, empresa: PJd TerraPleNa-
GeM lTda Me, objeto: acréscimo nos saldos de itens . ademir 
Costa Gobira – Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de alMeNara – MG, publi-
ca-se, extrato do Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 073/2017 
– ref . Pregão Presencial nº 057/2017, empresa: rosaNe sIlVa 
CosTa Me, objeto: visa acréscimo no saldo de item . ademir 
Costa Gobira – Prefeito Municipal .

6 cm -16 1272843 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS – 
aVIso de lICITaçÃo .

PreGÃo Nº 067/2019 .Implantação de registro de Preços, visan-
doaquisições futuras de materiais de construção para a manuten-
ção das atividades da administração Municipal . data: 03/10/2019 
às 08h:30 min .o edital está à disposição dos interessados na 
sede da Prefeitura Municipal de alpinópolis/MG, pelo telefone 
(35)3523 .1808, e-mail licitacao@alpinopolis .mg .gov .br .no site 
www .alpinopolis .mg .gov .br . alpinópolis/MG, 16 de setembro de 
2019 . José Gabriel dos santos Filho, Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272727 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
 - PrC 148/2019 – Pregão Presencial 068/2019 – registro de Pre-
ços 064/2019 . o Município de alvinópolis torna público a rea-
lização de reGIsTro de Preços, a ser realizado mediante 
PREGÃO PRESENCIAL, que tem por finalidade a contratação 
de empresa especializada, para aquisição de 01 (um) caminhão 
CaMINHao “toco” adequado a receber compactador de resí-
duos sólidos (lixo) com litragem mínima de 15 m3 e PBT (peso 
bruto total) mínimo de 16 toneladas, 0 (zero) km ano mínimo de 
fabricação:2019/2019 para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de obras Públicas, data da sessão: dia: 27/09/2019 . 
Credenciamento e entrega dos envelopes: das 13:00h às 13:30h . 
abertura dos envelopes: às 13:30 horas, local: sala de licita-
ções, Prefeitura Municipal de alvinópolis, rua Monsenhor Bica-
lho, 201 – CeP: 35 .950-000 . edital disponível no site do municí-
pio . alvinópolis, 16 de setembro de 2019 .

4 cm -16 1272572 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG –
 Pregão Presencial 08 .101/2018 . Processo 127 . extrato de Termo 
aditivo por apostilamento . Constitui o objeto do presente Termo 
aditivo por apostilamento a substituição da Fonte de recurso do 
Contrato nº 330/2018 . a Fonte de recurso destinada ao pagamento 
do objeto licitado está discriminada na seguinte Fonte: 01 0047 
0047 0047 – Transferência do salário educação – Verba Federal – 
Construção, ampliação e reforma das escolas de ensino Funda-
mental . aracely de Paula, Prefeito Municipal, 03/06/19 .

2 cm -13 1272445 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG 
aviso de licitação Tomada de Preço nº 003/2019– regime: Menor 
Preço Global – objeto: contratação de empresa especializada para 
execução da obra de construção de quadra coberta com vestiário 
na escola municipal dr . Joaquim ribeiro Pereira – CIePa, loca-
lizada na avenida Vereador Ângelo Palmieri, 67 – são Vicente . 
daTa da aBerTura: 03/10/2019 Quinta -Feira, prevista para 
13:30H . Mais informações e edital completo junto à Prefeitura 
Municipal de areado, tel . (35) 3293-1333, pelo site www .areado .
mg .gov .br ou e-mail: litacao@areado .mg .gov .br .

3 cm -16 1272632 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG 
– Processo 077-2019 - Pregão Presencial 032-2019 - Forne-
cimento de luminárias Públicas tipo led, Insumos e mão-de-
obra, torna público a reTIFICaçÃo do Processo licitatório 
cujo objeto é o registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento de luminárias de led, insumos e mão-de-
obra para instalação, para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e serviços Públicos . abertura 
dia 02/10/2019, às 14:00 horas . local para informações e retirada 
do edital: sede da Prefeitura ou pelo site www .bambui .mg .gov .
br . Fone: (37) 3431-5496 . Bambuí/MG, 16 de setembro de 2019 . 
Paulo MeNdoNCa da sIlVa . PresIdeNTe da CPl .

3 cm -16 1272653 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG
 – Processo 078-2019 - Pregão Presencial 033-2019 - aquisição 
de Combustível, torna público a abertura do Processo licitató-
rio cujo objeto é a aquisição de combustíveis para abastecer os 
veículos, máquinas e equipamentos desta Prefeitura . abertura dia 
30/09/2019, às 09:00 horas . local para informações e retirada 
do edital: sede da Prefeitura ou pelo site www .bambui .mg .gov .
br . Fone: (37) 3431-5496 . Bambuí/MG, 16 de setembro de 2019 . 
Paulo MeNdoNCa da sIlVa . PresIdeNTe da CPl .

2 cm -16 1272666 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG –
 Processo 076-2019 - Tomada de Preço 013-2019 - Construção da 
Cobertura da Quadra da escola sagrado Coração de Jesus, torna 
público a reTIFICaçÃo do Processo licitatório cujo objeto é 
a contratação de empresa para cobertura da quadra esportiva da 
escola Municipal sagrado Coração de Jesus, no Município de 
Bambuí, conforme projeto básico e projetos: planilha orçamen-
tária, memorial descritivo, e planilha quantitativa . abertura dia 
04/10/2019, às 09:00 horas . local para informações e retirada 
do edital: sede da Prefeitura ou pelo site www .bambui .mg .gov .
br . Fone: (37) 3431-5496 . Bambuí/MG, 16 de setembro de 2019 . 
Paulo MeNdoNCa da sIlVa . PresIdeNTe da CPl .

3 cm -16 1272661 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS -
 eXTraTo de CoNTraTo

- Contrato nº 09-001/2019 . data da assinatura: 06/09/2019 . 
Vigência: 05/09/2020 . Partes: PMBC X rCr aCessÓrIos 
lTda - ePP . objeto: aquisição de oxigênio medicinal para aten-
der as unidades Básicas de saúde, ambulâncias, pacientes que 
fazem uso domiciliar e secretaria Municipal de saúde do Muni-
cípio . Valor total: r$ 14 .400,00 (quatorze mil e quatrocentos 
reais) . 

2 cm -16 1272863 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE:
aviso de suspensão da data de abertura da licitação referente ao 
pregão presencial no sistema registro de preços N°066/2019, PrC 
n°0109/2019, data de abertura: 19/09/2019 às 13hs . objeto: con-
tratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças para os equipamentos do setor de saúde 
municipal, conforme anexo I .

Belo Vale aos dezesseis dias do mês de 
setembro de dois mil e dezenove .

José lapa dos santos
Prefeito Municipal

3 cm -16 1272685 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE-mG: 
aVIso de lICITaçÃo: Pregão no sistema registro de Pre-
ços: 063/2019 Nova data de abertura: 07/10/2019 abertura:07:15 
horas oBJeTo: aquisição de materiais de limpeza para atender a 
demanda de diversas secretarias, foi incluso nova documentação 
na habilitação . JosÉ laPa dos saNTos – Prefeito Municipal . 
edital se encontra no site da prefeitura (www .belovale .mg .gov .
br)

Prefeitura Municipal de Belo Vale, aos dezesseis dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove .

 JosÉ laPa dos saNTos
Prefeito Municipal

3 cm -16 1272528 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAÚNAS/mG
aviso de Tomada de Preços 003/2019 . objeto: obras de constru-
ção de cobertura metálica em quadra poliesportiva, com recur-
sos do Convênio nº 1491000296/2019 – seGoV . abertura dia: 
03/10/2019 às 9hs . edital e anexos disponíveis para download no 
site da Prefeitura Municipal de Braúnas www .braunas .mg .gov .
br/licitacoes . Informações pelo tel: (33) 3425-1155, de 11:00 às 
16:00hs . Braúnas, 16/09/2019 . Josué Carlos santana – CPl .

2 cm -16 1272629 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DA CAmPANHA – mG
– CNPJ nº 18 .712 .174/0001-42- Torna público Processo licitató-
rio nº 00076/2019– Modalidade: Tomada de Preços nº 00002/2019 
– segunda Chamada - objeto:contratação de empresasob o regime 
de execução por preço global com aplicação total de mão-de-obra 
e materiais destinados à construção do esF - (estratégia saúde da 
Familia) –Chapada - localizado na av . dois de outubro N° 132 – 
Chapada – Campanha – MG - recurso próprio-daTa de aBer-
Tura : 08/10/2019 às 14:00 horas – C .r .C . até dia 03/10/2019 
- dotação: 02 .06 .03 .10 .302 .1316 .3 .022 .4490 .51 .00 – reduzido 
374  . Valor estimado r$ 639 .600,06 (seiscentos e trinta e nove 
mil e seiscentos reais e seis centavos) - Maiores informações no 
endereço eletrônico www .campanha .mg .gov .br - Fone: (35) 3261-
1059 –silvano d .silveira – Presidente C .P .l . .

3 cm -16 1272634 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CANDEiAS, miNAS GErAiS, 

torna público em 16/09/2019, a HoMoloGaçÃo do procedi-
mento licitatório referente a Tomada de Preço nº 004/2019, tendo 
como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavi-
mentação asfáltica de via pública e drenagem, na Comunidade dos 
Vieiras, com fornecimento de material, mão de obra e equipamen-
tos, conforme contrato de repasse 1491000250/2018/seGoV, que 
entre si celebram o Governo estadual, através da secretaria de 
Governo e o município de Candeias, adJudICaNdo o objeto 
do certame a empresa CoNsTruTora CFC eIrelI, CNPJ 
31 .500 .831/0001-56, Valor r$ 129 .452,83 (cento e vinte e nove 
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) 
 . rodrigo Moraes lamounier - Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272643 - 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 320190916190535023.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPETiNGA-mG

Torna público que realizará os seguintes Processos licitatórios: 
Pregão nº . 037/2019 . objeto: “Implantação de registro de pre-
ços para futuras locações de palco de pequeno, médio e grande 
porte, sonorização e iluminação de pequeno, médio e grande porte 
para eventos da administração Municipal no período de 12(doze) 
meses” . data: 30/09/2019, às 9:00h . Pregão nº . 038/2019 . objeto: 
“Implantação de registros de preços para futuras locações de sani-
tários químicos, tendas e gradil para eventos da administração 
Municipal no período de 12(doze) meses” . data: 30/09/2019, às 
13:30h .os editais estão à disposição dos interessados na sede da 
Prefeitura Municipal de Capetinga/MG, e no site www .capetinga .
mg .gov .br . Capetinga/MG, 17 de setembro de 2019 . luiz César 
Guilherme, Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272524 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG.
 extrato de atas de registro de Preços - PP nº 036/19 – Pl nº 
074/19 . Órgão Gerenciador: Município de Capinópolis . objeto: 
registro de Preços, p/ eventual e futura aquisição de material 
odontológico . Vigência: 12 meses a contar da data de sua publi-
cação . ata nº 071/19 . Fornecedor: dental BH Brasil Comér-
cio de Produtos odonto-Médico-Hospitalar eireli CNPJ: 
31 .401 .798/0001-07 . Valor total: r$ 66 .267,32 . ata nº 072/19 . 
Fornecedor: Conectamed - Comércio e distribuição ltda . CNPJ: 
28 .843 .702/0001-56 . Valor Total: r$ 22 .492,22 . ata Nº 073/19 . 
Fornecedor: datha Produtos odontológicos e Nutricionais ltda . 
CNPJ: 06 .990 .955/0001-10 . Valor total: r$ 9 .267,28 . Capinópo-
lis-MG, 16/09/19 . Cleidimar Zanotto - Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de CaPINÓPolIs-MG . extrato de 
atas de registro de Preços - PP nº 032/19 – Pl nº 069/19 . Órgão 
Gerenciador: Município de Capinópolis . objeto: registro de Pre-
ços, p/ eventual e futura contratação de empresa(s) p/ prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de 
peças e acessórios em veículos pertencentes à frota deste municí-
pio . Vigência: 12 meses a contar da data de sua publicação . ata nº 
075/19 . Fornecedor: osmar Honorato oliveira e Cia ltda . CNPJ: 
12 .434 .834/0001-94 . Valor total: r$ 525 .093,24 . ata nº 076/19 . 
Fornecedor: Imperial diesel ltda . CNPJ: 20 .853 .578/0001-06 . 
Valor total: r$ 153 .772,27 . ata nº 077/19 . Fornecedor: universal 
Molas e Peças ltda-ePP . CNPJ: 03 .509 .339/0001-06 . Valor total: 
r$ 146 .094,98 . Capinópolis-MG, 16/09/19 . Cleidimar Zanotto - 
Prefeito Municipal .

6 cm -16 1272699 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS/mG 
– Tomada de Preços nº . 003/2019 - extrato do Primeiro Termo 
aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº . 026/2019 – PrC . 
licitatório nº . 152/2019 - Homologada em 03/07/2019- Partes: 
Município de Carlos Chagas e a empresa alVes e FerraZ 
urBaNIZaçÃo lTda- Me-objeto: Prorrogação do prazo 
de vigência de execução dos serviços, nos termos das cláusulas 
sexta do contrato primitivo, conforme art .57, I da lei 8 .666/93 e, 
justificativa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
- Vigência: 06/09/2019 a 04/11/2019- data do Termo aditivo: 04 
de setembro de 2019- acássio Vieira de azeredo Coutinho – Pre-
feito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de Carlos CHaGas/MG – 
extrato do segundo Termo aditivo do Contrato de Prestação 
de serviços nº . 025/2018- PrC- 196/2018-Pregão Presencial 
nº . 025/2018-Homologado em 11 de setembro de 2018- Partes: 
Município de Carlos Chagas e a empresa Ideal TraNsPor-
Tes eIrelI-Me - objeto do aditivo: Prorroga vigência nos ter-
mos da Cláusula sexta do referido contrato, conforme art .57, II da 
Lei n°8.666/93 e justificativa da Secretaria Municipal de Saúde- 
Vigência: 13/09/2019 a 12/09/2020 - Valor do termo aditivo: 
r$171 .000,00(cento e setenta e um mil reais)- data do Termo 
aditivo: 09 de setembro de 2019-acássio Vieira de azeredo Cou-
tinho-Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de Carlos CHaGas/MG – 
extrato do segundo Termo aditivo do Contrato de Prestação 
de serviços nº . 026/2018- PrC- 196/2018-Pregão Presencial 
nº . 025/2018-Homologado em 11 de setembro de 2018- Par-
tes: Município de Carlos Chagas e o sr . MIGuel GoMes de 
araÚJo-objeto do aditivo: Prorroga vigência nos termos da 
Cláusula sexta do referido contrato, conforme art .57, II da lei 
n°8.666/93 e justificativa da Secretaria Municipal de Saúde- 
Vigência: 13/09/2019 a 12/09/2020 - Valor do termo aditivo: 
r$171 .000,00(cento e setenta e um mil reais)- data do Termo 
aditivo: 09 de setembro de 2019-acássio Vieira de azeredo Cou-
tinho-Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de Carlos CHaGas/MG – 
extrato do Quinto Termo aditivo do Contrato de prestação de 
serviços nº . 033/2015- PrC- 174/2015- Pregão Presencial nº . 
028/2015– Partes: Município de Carlos Chagas e o sr . leaN-
dro alVes saNTos - objeto do aditivo: Prorroga vigência 
do referido contrato, conforme art .57, II da lei n°8 .666/93, nos 
termos da Cláusula Sexta do mesmo e justificativa da Secretaria 
Municipal de saúde - Vigência: 02/09/2019 a 01/09/2020 - Valor 
do termo aditivo: r$75 .600,00 (setenta e cinco mil e seiscen-
tos reais) . data do Termo aditivo: 29 de agosto de 2019-acássio 
Vieira de azeredo Coutinho - Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de Carlos CHaGas/MG – 
extrato do décimo Termo aditivo do Contrato de locação de 
Imóvel nº . 010/2016- PrC- 069/2016-dispensa nº . 009/2016 ––– 
Partes: Município de Carlos Chagas e a sra . MarIa da GlÓ-
rIa PINHeIro lIMa - objeto do aditivo: Prorroga vigência 
nos termos da Cláusula segunda do referido contrato, conforme 
art.57, II da Lei n°8.666/93 e justificativa da Secretaria Munici-
pal de assistência social- Vigência: 01/09/2019 a 31/10/2019 - 
Valor do termo aditivo: r$1 .760,00 (um mil setecentos e sessenta 
reais)- data do Termo aditivo: 01 de setembro de 2019-acássio 
Vieira de azeredo Coutinho-Prefeito Municipal .

12 cm -16 1272765 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo DA mATA-mG. 
aviso de errata na publicação do Processo licitatório n .º 
058/2019 – Tomada de Preços n .º 003/2019 . a Prefeitura Muni-
cipal de Carmo da Mata-MG, torna público que na publicação 
do dia 13/09/2019 onde se lê “Protocolo dos envelopes no dia 
02/10/2019 até as 13:00” na verdade o correto é Protocolo dos 
envelopes no dia 04/10/2019 até as 12:30 . almir resende Júnior 
– Prefeito Municipal . 

2 cm -16 1272531 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CEDro Do ABAETÉ- mG
torna público à adesão à ata de registro de Preços nº 048/2019, 
referente ao Processo licitatório nº 036/2019 Município de Barão 
de Cocais - MG . objeto: registro de Preços para Futura e even-
tual aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para 
aplicação a frio, não emulsionado, preparado com agregados de 
pétreos, CaP 50/70, conforme termo de referência e demais ane-
xos do município de Barão de Cocais/MG com valor unitário de 
r$ 540 .000,00: luiz antônio de sousa - Prefeito .

2 cm -16 1272658 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CHALÉ – mG, 
Processo de licitação nº . 0023/2019, na Modalidade Pregão Pre-
sencial nº . 0012/2019, do Tipo Menor preço por Item, cujo objeto; 
aquisição de Material de Construção, Material elétrico e Hidrau-
lico para construção da uBs do distrito de Penha do Coco, Muni-
cípio de Chalé – MG . o recebimento das propostas será no dia 
01/10/2019, as 8:30 horas . o presente ato convocatório será pro-
cessado e julgado de acordo com as leis Federais nºs . 10 .520/02 e 
8 .666/93 e suas alterações, lei Complementar nº . 123/06 . Chalé/
MG, 16 setembro 2 .019 . Kátia silva schimith

Pregoeira Municipal .
3 cm -16 1272561 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DAS ALAGoAS/mG 

- Modalidade: Pregão Presencial nº 83/2019 – Publica aviso de 
licitação - Torna público que fará realizar no dia 04 de outubro de 
2019, com entrega dos envelopes até às 09:00 horas e abertura dos 
envelopes às 09:00 horas, no departamento de aquisições e Con-
tratações de serviços, licitação Modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, com o seguinte objeto: aquisição 
de placas de aço inox escovado, de alumínio fundido, de identi-
ficação, de sinalização, de PVC, em chapa ACM e chapa de aço, 
para atender o Gabinete do executivo, secretaria Municipal de 
desenvolvimento, Bloco de alta e Média Complexidade, Bloco 
de atenção Básica, secretaria Municipal de educação, Cultura, 
esporte, lazer e Turismo, até 31 de dezembro de 2019, conforme 
entrega de requisição . Tudo de conformidade com a lei 8 .666/93 
e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, lei 10 .520/02 . 
Maiores informações estarão à disposição na Prefeitura Munici-
pal, departamento de aquisições e Contratações de serviços, na 
rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: (034) 3321-0029 . 

Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do Município de Conceição das alagoas .

Prefeitura Municipal de Conceição das alagoas/MG - modali-
dade: Pregão Presencial nº 84/2019 – Publica aviso de licitação - 
Torna público que fará realizar no dia 02 de outubro de 2019, com 
entrega dos envelopes até às 09:00 horas e abertura dos envelopes 
às 09:00 horas, no departamento de aquisições e Contratações de 
serviços, licitação Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço por item, com o seguinte objeto: aquisição de medicamen-
tos manipulados para atender o Bloco de atenção Básica, até 
31 de dezembro de 2019, conforme entrega de requisição . Tudo 
de conformidade com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 
8 .883/94, lei 9 .648/98, lei 10 .520/02 . Maiores informações esta-
rão à disposição na Prefeitura Municipal, departamento de aqui-
sições e Contratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 
– Fone: (034) 3321-0029 . 

Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do Município de Conceição das alagoas .

Prefeitura Municipal de Conceição das alagoas/MG - modali-
dade: Pregão Presencial nº 85/2019 – Publica aviso de licitação - 
Torna público que fará realizar no dia 01 de outubro de 2019, com 
entrega dos envelopes até às 09:00 horas e abertura dos envelopes 
às 09:00 horas, no departamento de aquisições e Contratações de 
serviços, licitação Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço por item, com o seguinte objeto: Futura e eventual aquisição 
de medicamentos para atender a secretaria Municipal de saúde, 
conforme entrega de requisição, pelo período de 12 (doze) meses . 
Tudo de conformidade com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela 
lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, lei 10 .520/02 . Maiores informações 
estarão à disposição na Prefeitura Municipal, departamento de 
aquisições e Contratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 
395 – Fone: (034) 3321-0029 . 

Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do Município de Conceição das alagoas .

Prefeitura Municipal de Conceição das alagoas/MG - modali-
dade: Pregão Presencial nº 87/2019 – Publica aviso de licitação 
- Torna público que fará realizar no dia 03 de outubro de 2019, 
com entrega dos envelopes até às 09:00 horas e abertura dos enve-
lopes às 09:00 horas, no departamento de aquisições e Contra-
tações de serviços, licitação Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por diária, com o seguinte objeto: locação de 
kits concentradores de oxigênio com fluxo de 10L/min, para os 
pacientes com graves problemas respiratórios, que realizam oxi-
genoterapia domiciliar, para atender o Bloco de Gestão, até 31 de 
dezembro de 2019, conforme entrega de requisição . Tudo de con-
formidade com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, 
lei 9 .648/98, lei 10 .520/02 . Maiores informações estarão à dis-
posição na Prefeitura Municipal, departamento de aquisições e 
Contratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: 
(034) 3321-0029 . 

Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do Município de Conceição das alagoas .

Prefeitura Municipal de Conceição das alagoas/MG - modali-
dade: Pregão Presencial nº 88/2019 – Publica aviso de licitação - 
Torna público que fará realizar no dia 03 de outubro de 2019, com 
entrega dos envelopes até às 11:00 horas e abertura dos envelopes 
às 09:00 horas, no departamento de aquisições e Contratações de 
serviços, licitação Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço por diária, com o seguinte objeto: contratação de pessoa 
jurídica para execução de serviços de pintura e reparos exter-
nos do ginásio gevair ferreira da cunha, para atender a secretaria 
municipal de educação, cultura, esporte lazer e turismo, até 31 de 
dezembro de 2019 . Tudo de conformidade com a lei 8 .666/93 e 
suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, lei 10 .520/02 . 
Maiores informações estarão à disposição na Prefeitura Munici-
pal, departamento de aquisições e Contratações de serviços, na 
rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: (034) 3321-0029 . 

Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do Município de Conceição das alagoas .

Prefeitura Municipal de Conceição das alagoas/MG - modali-
dade: Pregão Presencial nº 89/2019 – Publica aviso de licitação 
- Torna público que fará realizar no dia 02 de outubro de 2019, 
com entrega dos envelopes até às 14:00 horas e abertura dos enve-
lopes às 09:00 horas, no departamento de aquisições e Contra-
tações de serviços, licitação Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por diária, com o seguinte objeto: aquisição de 
até 4 .000 (quatro mil) vacinas antirrábica para animais, para aten-
der a secretaria municipal de saúde (bloco de gestão) e o fundo 
municipal de saúde (bloco vigilância em saúde), até 31 de dezem-
bro de 2019, conforme entrega de requisição . Tudo de conformi-
dade com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 
9 .648/98, lei 10 .520/02 . Maiores informações estarão à disposi-
ção na Prefeitura Municipal, departamento de aquisições e Con-
tratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: (034) 
3321-0029 . 

Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do Município de Conceição das alagoas .

22 cm -16 1272769 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo
Do mATo DENTro/mG

aVIso de susPeNsÃo de lICITaçÃo - PreGÃo Pre-
seNCIal Nº 044/2019 . o Município de Conceição do Mato 
dentro – MG torna pública a susPeNsÃo do Processo nº 
142/2019, tipo MeNor Preço loTe; cujo objeto é a contrata-
ção de empresa para realização de Transporte escolar, no municí-
pio de Conceição do Mato dentro/MG . Maiores informações pelo 
telefone (31) 3868-2398 . José Fernando aparecido de oliveira – 
Prefeito Municipal .

2 cm -16 1272697 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo
Do mATo DENTro/mG

aVIso de aTa deserTa – ToMada de Preço Nº 
027/2019 . o município de Conceição do Mato dentro torna 
público para conhecimento dos interessados, conforme consta em 
ata, que o Processo nº 120/2019 – Tomada de Preço nº 027/2019, 
tipo MeNor Preço GloBal; cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução da extensão e modificação 
de rdu envolvendo instalação de Iluminação Pública na rua são 
José, distrito de Santo Antônio do Norte, conforme especificações 
constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e pro-
jetos, anexos ao edital n° 120/2019, não houve comparecimento 
de licitantes, sendo a sessão encerrada como deserTa . Maiores 
informações pelo telefone (31) 3868-2398 - edital disponível no 
site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. José Fernando 
aparecido de oliveira – Prefeito Municipal .

4 cm -16 1272611 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo
Do mATo DENTro/mG

 aVIso de aTa deserTa – PreGÃo PreseNCIal Nº 
028/2019 . o município de Conceição do Mato dentro torna 
público para conhecimento dos interessados, conforme consta em 
ata, que o Processo nº 092/2019 – Pregão Presencial nº 028/2019, 
tipo MeNor Preço GloBal ; cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva de bombas centrífugas, para aten-
der às necessidades da secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Transporte, deste município de Conceição do Mato dentro/MG, 
não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encer-
rada como deserTa  . . Maiores informações pelo telefone (31) 
3868-2398 - Edital disponível no site oficial do Município – www.
cmd .mg .gov .br  . José Fernando aparecido de oliveira – Prefeito 
Municipal . 

4 cm -16 1272522 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo
Do mATo DENTro/mG

aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 
051/2019 . o município de Conceição do Mato dentro/MG torna 
público que realizará Processo licitatório nº 152/2019 – Pregão 
Presencial nº 051/2019, tipo MeNor Preço Por loTe; aTa 
de reGIsTro de Preços N° 029/2019, cujo objeto é regis-
tro de Preço, pelo prazo de doze meses, para futura e eventual 
aquisição de material de construção, visando atender o Programa 
Habitacional Casa Nova, da secretaria Municipal de desenvolvi-
mento social, do município de Conceição do Mato dentro/MG, 
conforme Termo de referencia, anexo I do edital n° 152/2019 . 
dia da abertura: 02 de outubro de 2019 às 09h00min . Maiores 
informações pelo telefone (31) 3868-2398 - edital disponível no 
site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. José Fernando 
aparecido de oliveira – Prefeito Municipal .

4 cm -16 1272743 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo 
Do mATo DENTro/mG

aVIso de reTIFICaçÃo I - PreGÃo PreseNCIal Nº 
049/2019 . o município de Conceição do Mato dentro/MG torna 
público a reTIFICaçÃo do Processo licitatório nº 150/2019 
– Pregão Presencial nº 049/2019, tipo MeNor Preço Por 
ITeM; sob forma de ata de registro de Preço n° 028/2019, cujo 
objeto é a futura e eventual aquisição de adubo, sementes e defen-
sivos agrícolas, em atendimento as demandas da secretaria Muni-
cipal de desenvolvimento rural, conforme Termo de referência 
do anexo I do edital n° 150/2019, e passa a abertura para o dia 1° 
de outubro de 2019 às 09h30min . Maiores informações pelo tele-
fone (31) 3868-2398 - Edital disponível no site oficial do Municí-
pio – www .cmd .mg .gov .br . José Fernando aparecido de oliveira 
– Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272682 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG.
aVIso de edITal . PreGÃo PreseNCIal/rP Nº 017/2019 . 
O Município de Confins/MG comunica que realizará no dia 27 de 
setembro de 2019 às 13:30h, licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial/rP Nº 017/2019 - Processo licitatório Nº 183/2019 cujo 
objeto é o registro de Preços para aquisição de material esportivo 
para realização dos programas ProJeTos e ações desenvol-
vidos pela secretaria Municipal de esporte e lazer do Municí-
pio de Confins/MG, conforme Termo de Referência e Anexos. O 
edital poderá ser adquirido no horário de 09h às 17h, à rua Gus-
tavo rodrigues, 265 - Centro, na seção de licitação, ou através 
do site: www.confins.mg.gov.br - Licitação - Portal do Cidadão. 
Obs.: Os licitantes deverão ficar atentos às futuras alterações do 
edital (Caso seja necessário), através do mesmo site . as propostas 
serão protocoladas até às 09:00h na data da abertura dos envelo-
pes, no endereço acima . Tel . de contato: (31) 3665-7829 . anto-
nieta Moreira da silva Belo - Pregoeira .

4 cm -16 1272808 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL murTA-mG
 , eXTraTos de CoNTraTos: Pal n° 049/2019 dl n° 
015/2019 – Contrato n° 074/2019 . Contratada: renato luiz Pereira 
dos santos-MeI . Valor Total: r$5 .850,00 (Cinco Mil, oitocen-
tos e Cinquenta reais) . Vigência: 20/08/2019 à 30/09/2019 . Pal 
n° 050/2019 dl n° 016/2019 – Contrato n° 075/2019 . Contra-
tado: reginaldo de Jesus souza . Valor Total: r$ 5 .385,00 (Cinco 
Mil, Trezentos e oitenta e Cinco reais) . Vigência: 27/08/2019 à 
30/09/2019, para a prestação de serviços de rotas do Transporte 
escolar de estudantes para Zona rural do município de Coronel 
Murta . amariles santos lima – Prefeita Municipal . 

PreFeITura MuNICIPal de CoroNel MurTa-MG , 
torna público o Pal 053/2019 PP 016/2019 , Tipo Menor Preço 
por Item . objeto: Contratação exclusiva de Me/ePP e/ou equi-
paradas objetivando o rP para futura e eventual contratação dos 
serviços de conexão à internet por meio de fibra óptica e rádio 
(Wireless/Cabeada) para disponibilização 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, com link dedicado, 07 (sete) dias por semana . aber-
tura: 30/09/2019 às 08:00 hrs . Maiores informações/ Tel (33) 
37351232/1492 - solicitação de edital pelo email: licitacao@coro-
nelmurta .mg .gov .br , através do site: www .coronelmurta .mg .gov .
br ou na sede da Prefeitura: rua Mestra lourdes, 108 – Centro . 

PreFeITura MuNICIPal de CoroNel MurTa-MG, torna 
público o decreto Municipal nº 1 .210, de 16 .09 .2019 . Nomeia 
Jullis Carlos Jardim Viana , para o cargo de provimento efetivo 
de “ operador de Patrol ”, por aprovação no Concurso Público 
Municipal – edital 01/2016, homologado pelo decreto Muni-
cipal nº 1 .194 de 30 .05 .2019 . amariles santos lima – Prefeita 
Municipal . 

7 cm -16 1272519 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNo 
DAS LArANJEirAS/mG 

- eXTraTos de CoNTraTos – Nº 54/2019- Município de 
divino das laranjeiras X Poubel Produções e eventos ltda - Me 
– objeto: Contratação de empresa para a realização e produção da 
Festa do divinense ausente no Município de divino das laran-
jeiras, nos dias 20 de 21 de setembro de 2019, compreendendo 
os serviços constantes nos itens 01 ao 12 . Valor: r$ 51 .390,00 . 
Vigência: 10/09/2019 a 31/12/2019 . Nº 55/2019- Município de 
divino das laranjeiras X Fashion sonorização e Produções de 
eventos eireli Me – objeto: Contratação de empresa para a rea-
lização e produção da Festa do divinense ausente no Município 
de divino das laranjeiras, nos dias 20 de 21 de setembro de 2019, 
compreendendo os serviços constantes nos itens 13 ao 16 . Valor: 
r$ 19 .880,00 . Vigência: 10/09/2019 a 31/12/2019 . Nº 56/2019- 
Município de divino das laranjeiras X Carlana Maria Freitas 
Chaves Me - TB Produções - objeto: apresentação em palco, ao 
vivo do cantor “Toni Balbi e Banda”, que deverá apresentar-se 
no dia 20 de setembro de 2019 na Festa do divinense ausente no 
Município de divino das laranjeiras - MG, a partir das 21h00 e 
duração de duas horas . Valor: r$ 5 .500,00 . Vigência: 12/09/2019 
a 30/09/2019 . Perli lopes da rocha – Prefeito Municipal .

5 cm -09 1270118 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DiViNoLÂNDiA DE miNAS – mG

 – erraTa: Na publicação do dia 12/09/2019, que trata da dis-
pensa N° . 015/2019 - Processo administrativo N .º 073/2019, onde 
se lê: dispensa N° . 014/2019 leia-se: dispensa N° . 015/2019 . 
Informações: rua Monsenhor ayala, nº 37, Centro, divinolândia 
de Minas/MG . Contato: (33) 3414-1639 e licitacaodivinolandia@
yahoo .com .br . divinolândia de Minas – MG, 16 de setembro de 
2019, rodrigo Magalhães Coelho – Prefeito Municipal .

2 cm -16 1272660 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ENGENHEiro CALDAS-mG . 

Pregao registro de Preço Nº 039/2019, objeto da presente lici-
tação o registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento parcelado de materiais de constru-
çao em geral, o edital se encontra em inteira disposição dos inte-
ressados na sede da Prefeitura, na rua Joaquim Manoel ribeiro, 
28, – Centro Credenciamento e abertura dos envelopes será no dia 
30 .09 .2019 às 09h00min, pregoeiro .

2 cm -16 1272759 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrANCiSCÓPoLiS/mG. 
eXTraTo de dIsPeNsa de lICITaçÃo, ProCesso 
057/2019, dIsPeNsa 002/2019 . o Município de Franciscópolis/
MG, torna público a Dispensa de Licitação e sua ratificação, com 
fulcro no artigo 24, inciso V, da lei nº 8 .666/93, referente à aqui-
sição de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes 
deste município da empresaIrMÃos MaTTar & CIa lTda, 
inscrita no CNPJ nº 25 .102 .146/0010-60 . o valor da referida 
aquisição está satisfatório e compatível com os preços praticados 
no mercado, conforme a correspondente proposta apresentada e 
levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, conforme 
parecer jurídico . Franciscópolis, 13 de setembro de 2019 . eduIr 
CaMarGos alMeIda . Prefeito Municipal

3 cm -16 1272566 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoiANá

aVIso de lICITaçÃo
Pregão Presencial 023/2019

o Município de Goianá, torna público que fará realizar a licita-
ção nº 044/2019, na modalidade “Pregão Presencial”, julgamento 
“Tipo Menor Preço Por Item” objetivando aquisição de gêneros 
alimentícios para recepções, eventos e cursos da Prefeitura Muni-
cipal de Goianá . entrega e abertura dos envelopes de propostas e 
habilitação:30 de setembro de 2019 – Horário: 09:00 horas: av 21 
de dezembro, 850, Centro- Goianá-MG - CeP 36152-000 . o edi-
tal encontra-se à disposição dos interessados no sitehttp://www .
goiana .mg .gov .br .

3 cm -16 1272719 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

extrato do Termo de Colaboração nº 05/2018
 extrato do 1º Termo aditivo ao Termo de Colaboração . extrato 
do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 05/2018 fir-
mado entre o Município de Governador Valadares através da 
secretaria Municipal de assistência social e a associação de Pais 
e amigos do excepcional . objeto: Proteção social especial para 
pessoas com deficiência, Idosas e suas Famílias. Prorrogação da 
vigência: 04 (quatro) meses, com início em 13/09/2019 e término 
em 12/01/2020 . Governador Valadares, 16 de setembro de 2019 . 
Heldo José aguiar armond – secretário Municipal de assistên-
cia social .

3 cm -16 1272656 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG
 – aviso de Cancelamento de licitação – Processo licitatório 
060/2019 – Pregão srP 039/2019 . o Município de Guanhães 
torna público o CaNCelaMeNTo do Processo licitatório 
060/2019 – Pregão srP 039/2019 cujo objeto é a aquisição de 
material de consumo de cantina, utensílios de cantina e material 
de limpeza para atender as necessidades das secretarias do Muni-
cípio de Guanhães/MG . o Cancelamento se deve à necessidade 
de revisão nos descritivos dos produtos e alteração nos requisitos 
de Qualificação Técnica. Stanley Ferreira Pimentel de Sena – Pre-
goeiro Oficial.

3 cm -16 1272664 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAXuPÉ – mG - 
HoMoloGaçÃo e adJudICaçÃo da Tomada de Preços nº 
007/2019 – Processo administrativo nº 164/2019, empreitada tipo 
menor preço global, destinada à seleção e contratação de empresa 
de engenharia e/ou arquitetura com vista à elaboração de projetos 
complementares para a realização da obra de reforma da cober-
tura (telhado) do CIeG – Centro educacional Infantil de Guaxupé 
- MG . Com base no exame e parecer da assessoria Jurídica do 
Município de Guaxupé, a Tomada de Preços n .º 007/2019 – Pro-
cesso administrativo nº 164/2019 foi Homologada e foi adjudi-
cada para a empresa GW eNGeNHarIa ProJeTos e eXeCu-
çÃo de oBras lTda - CNPJ: 32 .385 .538/0001-58, situada na 
rua antonio Bernardes Pereira, 333 – Bairro são Geraldo, CeP: 
37036-560 – VarGINHa – MG com o valor de r$16 .382,53 
(dezesseis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e três 
centavos) . Guaxupé, 16 de setembro de 2019 – rafael augusto 
olinto – secretário Municipal de administração .

4 cm -16 1272776 - 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 320190916190535024.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG:

 Pregão presencial Nº 069/2019, registro de preços Nº 040/2019, 
critério de julgamento Menor Preço unitário . objeto: “Forne-
cimento de leite Pasteurizado Tipo “B”, envasado em reci-
piente de 1000 ml; Bem como sua distribuição, para atender as 
diversas secretarias do Município” . abertura dos envelopes dia 
02/10/2019 às 08h30min, no setor de licitações, r: seis de abril, 
912 . extração do edital, site www .ibiraci .mg .gov .br . Informações 
(35) 3544-9700, IBIraCI/MG, 16 de seTeMBro de 2019 .

2 cm -16 1272585 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG: 
Pregão presencial Nº 066/2019, registro de preços Nº 037/2019, 
critério de julgamento Menor Preço unitário . objeto: “Forneci-
mento de Materiais Hidraúlicos destinados a Manutenção das 
atividades das diversas secretarias Municipais” . abertura dos 
envelopes dia 30/09/2019 às 08h30min, no setor de licitações, r: 
seis de abril, 912 . extração do edital, site www .ibiraci .mg .gov .
br . Informações (35) 3544-9700, IBIraCI/MG, 16 de seTeM-
Bro de 2019 .

2 cm -16 1272583 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG : 
Comunica-se a suspensão temporária da sessão de abertura dos 
envelopes do Pregão presencial nº 058/2019, registro de preços 
nº 031/2019, que seria realizado no dia 18/09/2019 às 08h30min 
em virtude da análise de pedido de impugnação impetrado no dia 
16/09/2019 . objeto: “Fornecimento de Instrumentos Musicais e 
Acessórios Destinados as Oficinas Culturais e a Banda Marcial, 
Coordenadas pela secretaria Municipal de educação, Cultura, 
esporte e Turismo” . Maiores informações nosite www .ibiraci .
mg .gov .br . Informações (35) 3544-9700, 

IBIraCI/MG, 16 de seTeMBro de 2019  .
3 cm -16 1272667 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiriTÉ
Contrato 094/2019 (Fundo Municipal de assistência social e Con-
sórcio ótimo de Bilhetagem eletrônica) . obj . Prest . de serviços de 
carga a bordo de créditos eletrônicos de vale-transporte através de 
aplicativo Websigom, para o deslocamento de adolescentes assis-
tidos pelo serviço de Medidas socioeducativas da secret . Mun . 
de des . social, Vlr r$ 6 .670,80, vig . 12 meses . Pa 045/2019 CP 
004/2019 – a CPl comunica adjudicação e Homologação do 
objeto serVIços de lIMPeZa urBaNa á empresa Quan-
tum engenharia e Consultoria ltda – CNPJ: 20 .839 .994/0001-41, 
no valor global de r$ 7 .399 .679,88 (sete milhões, trezentos e 
noventa e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e 
oito centavos) . Gabriel diniz oliveira - Presidente da CPl .

3 cm -16 1272786 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNGAÍ/mG 
Processo licitatório n .º 38/2019, aviso de Pregão Presencial n .º 
19/2019 . edital exclusivo para M .e, e .P .P . e MeI . objeto: aqui-
sição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades 
de merenda escolar . abertura dos envelopes dia 27/09/19 às 09h 
na Prefeitura Municipal de Ingaí . Maiores informações no dep . 
de licitações, sito à Praça Gabriel de andrade Junqueira n .º 30, 
Centro, Ingaí/MG, ou através do telefone 35-3824-1144 . Ingaí 
16/09/2019 – 

adriano Nogueira Martins- Pregoeiro .
2 cm -16 1272807 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNGAÍ/mG
 Processo licitatório n .º 39/2019, aviso de Pregão Presencial n .º 
20/2019 . edital exclusivo para M .e, e .P .P . e MeI . objeto: aquisi-
ção de computadores e suprimentos de informatica . abertura dos 
envelopes dia 27/09/19 às 14h na Prefeitura Municipal de Ingaí . 
Maiores informações no dep . de licitações, sito à Praça Gabriel 
de andrade Junqueira n .º 30, Centro, Ingaí/MG, ou através do 
telefone 35-3824-1144 . Ingaí 16/09/2019 – adriano Nogueira 
Martins- Pregoeiro .

2 cm -16 1272818 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA
PreGÃo eleTroNICo Nº 0067/2019

a Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG torna público a reali-
zação da licitação pregão eletrônico nº . 0067/2019, objetivando a 
aQuIsIçÃo seMeNTes MIlHo, FeIJÃo e HorTalIças . 
recebimento das propostas: do dia 17 .09 .2019 ao dia 30 .09 .2019 . 
abertura das propostas: dia 30 .09 .2019, no endereço web: www .
portaldecompraspublicas .com .br .os interessados poderão adqui-
rir gratuitamente o edital completo nos endereços web: www .por-
taldecompraspublicas .com .br, www .itamarandiba .mg .gov .br ou 
através do e-mail: licitacao@itamarandiba .mg .gov .br, ou ainda na 
sede da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita a rua Tabelião 
andrade, 205 centro – Itamarandiba/MG . Informações e escla-
recimentos poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro pelo telefone 
(38) 3521 .1063 .

3 cm -16 1272732 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA
PreGÃo eleTroNICo Nº 0066/2019

a Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG torna público a 
realização da licitação pregão eletrônico nº . 0066/2019, objeti-
vando a CoNTraTaçÃo de serVIços de TraNsPorTe 
esColar CoM MoNITor . recebimento das propostas: do 
dia 13 .09 .2019 ao dia 30 .09 .2019 . abertura das propostas: dia 
30 .09 .2019, no endereço web: www .portaldecompraspublicas .
com .br .os interessados poderão adquirir gratuitamente o edital 
completo nos endereços web: www .portaldecompraspublicas .
com .br, www .itamarandiba .mg .gov .br ou através do e-mail: lici-
tacao@itamarandiba .mg .gov .br, ou ainda na sede da Prefeitura 
Municipal de Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 cen-
tro – Itamarandiba/MG . Informações e esclarecimentos poderão 
ser obtidos junto ao Pregoeiro pelo telefone (38) 3521 .1063 . José 
adilson oliveira – Pregoeiro .

4 cm -16 1272731 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 
Do mATo DENTro/mG.

eXTraTo de resCIsÃo e susPeNsÃo: Contrato nº 
053/2019, Processo nº 041/2019, Pregão Presencial nº 017/2019 . 
deClara a empresa Fera dIesel CoMerCIo de Peças e 
serVIços lTda, inscrita no CNPJ sob o nº 26 .535 .007/0001-50, 
com sede à rua Projetada C, nº 108, Bairro Mirai, CeP: 36 .790-
000, Mirai/MG, suspensa de participar de licitação e contratar 
com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, fica rescindido 
em sua íntegra o contrato nº 053/2019 . José elísio de oliveira 
duarte – Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272612 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 
Do mATo DENTro/mG.

aVIso de CoNVoCaçÃo de seGuNdo ColoCado: Pre-
gão Presencial nº 017/2019 . o Município de Itambé do Mato den-
tro, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em 
especial aos participantes do Pregão Presencial nº 017/2019, que, 
tendo em vista que o contrato nº 053/2019 firmado entre o MUNI-
CÍPIo de ITaMBÉ do MaTo deNTro e a empresa Fera 
dIesel CoMerCIo de Peças e serVIços lTda foi rein-
cidido no dia 12 de setembro de 2019 . em conformidade com 
o artigo . 24, XI, da lei 8 .666/93, CoNVoCa o licitante rema-
nescente, na ordem de classificação WELBERTON HELTON DE 
OLIVEIRA – EPP, classificada em segundo lugar do LOTE 01 no 
certame, para assinatura de ata e Termo de Compromisso . a con-
tratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com 
o ato convocatório .
desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação 
constante no edital do referido processo, bem como a proposta de 
preço do saldo remanescente .
Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que 
seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da 
licitação .

5 cm -16 1272858 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG
Processo licitatório nº 093/2019 . o Município de Japonvar, 
torna público o extrato da Inexigibilidade de Chamamento, em 
conformidade com os artigos 31, inciso II e 32, artigo 34, inciso 
II, da lei Federal nº . 13019/14, lei Municipal n . 309/2016, da 
lei Federal n .º 8 .742/1993 (lei orgânica da assistência social 
– loas), TaC n . 04/2016-2ª Promotoria de Brasília de Minas, 
Inquérito Civil n . 0086 .15 .000316-7, informa que foi autorizada 
a Inexigibilidade de Chamamento para formalização de parce-
ria mediante termo de subvenção social, a ser celebrada com a 
entidade Casa de repouso e Tratamento senhora santana, CNPJ 
18 .641 .548/2001-86, com sede na av . rui Barbosa, n . 511, Cen-
tro-Brasília e Minas-MG, de modo que se torna público a justifi-
cativa de inexigibilidade, na íntegra que está disponível no mural 
da sede da prefeitura e no link http://www .japonvar .mg .gov .br . 
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao 
presente, que deverão ser efetuadas no setor de licitações da Pre-
feitura Municipal de Japonvar .

4 cm -16 1272633 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuEri/mG. 
Pregão nº 30/2019 . o Município de Jequeri/MG . Fica revogado 
o Processo licitatório nº 66/2019 - Pregão nº 30/2019 . objeto: 
aquisição de peças automotivas, acessórios e/ou componentes 
de reposição novos e genuínos para os veículos que compõem 
a frota do Munícipio de Jequeri, nos termos do art . 49, da lei 
nº 8 .666/93 e suas alterações posteriores . Informações, Tel .: (31) 
3877-1251, e-mail: prefeituralicitacao1@gmail .com ou site: 
www .jequeri .mg .gov .br . Jequeri/MG, 16/09/2019 . Jéssica M . a . 
B . lopes - Pregoeira .

2 cm -16 1272826 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA – 
referência: CoNCorrÊNCIa N .º 003/2019 – seTTra - Pro-
cesso n .º 2900/2019 –aVIso: a Comissão informa a seguinte 
retificação no edital da Concorrência n.º 003/2019: Fica excluído 
do edital e seus anexos a seguinte redação:  . . .“Quanto aos custos 
indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento 
de materiais, equipamentos e serviços diferenciados (conforme 
rodapé da planilha orçamentária), o licitante deverá apresentar 
um percentual reduzido de BdI .” a partir da presente data esta 
retificação passa a fazer parte integrante do edital em referên-
cia, que tem a sua nova data de abertura aGeNdada para o dia 
18 .10 .2019 às 9h30 a se realizar na sala de licitações da CPl, 
na av . Brasil, 2001 – 6º andar . Prefeitura de Juiz de Fora, 16 de 
setembro de 2019 . a) arGeMIro TaVares JÚNIor – Presi-
dente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -16 1272582 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG. 
Torna publico que houve alteração no item 8.4 (Qualificação Téc-
nica) do edital Proc .92/19 - Pregão Presencial 39/19, Contrata-
ção de laboratório especializado em confecção de prótese dentária 
total . e Marca nova data p/ Cred . 27/09/19 às 09hr . adendo na 
integra no site www .mariocampos .mg .gov .br .

2 cm -16 1272794 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATEuS LEmE
 - ToMada de Preços Nº 009/2019 . a Prefeitura Municipal 
de Mateus leme/MG, por meio da sua assessoria de licitações e 
Contratos, torna público o resultado da ToMada de Preços 
Nº 009/2019 – Processo: 0268/2019 – Contrato: 0060/2019 - con-
tratação de empresa de engenharia civil e/ou arquitetura para pres-
tação de serviços de construção da cobertura da quadra polies-
portiva da esCola MuNICIPal doNa lÚCIa dIas com 
fornecimento de mão de obra e materiais - Vigência: 26/08/2019 
a 22/01/2020 - Valor: r$ 179 .913,62 (cento e setenta e nove mil, 
novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos) . empresa Con-
tratada: Horizontes empreendimentos em Construção eIrelI . - 
CNPJ: 22 .454 .801/0001-60 . outras informações pelo telefone 
(31) 3537-5805 . adm . sérgio Guimaraes leite, assessor de lici-
tações e Contratos . Mateus leme, 26 de agosto de 2019 .

3 cm -16 1272839 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
moNTE CArmELo – mG.

extrato de Termos aditivos Modalidade: Pregão srP nº 79/2017, 
Processo nº 126/2017 . Contratante: Município de Monte Car-
melo-MG, CNPJ: 18 .593 .103/0001-78 . objeto: refere-se àCon-
tratação de empresa para a Prestação de serviços de Transporte 
escolar, solicitados pela secretaria Municipal de educação, para 
atender aos alunos do Município de Monte Carmelo-MG, com 
reserva de Itens para Participação exclusiva de Microempresas, 
empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual . 
Cláusula Primeira : Constitui objeto do presente Termo aditivo a 
prorrogação de prazo da data de 07/09/2019 a 06/09/2020 . . 3° T .a 
Contrato: 94/2017; Contratado: Florentino Gomes Pinheiro-Me . 
3° T .a Contrato: 95/2017; Contratado: alexandro esteves de oli-
veira-Me . 3° T .a Contrato: 96/2017; Contratada: Cassileia Juliana 
silva Gonçalves 09518824657 . 3° T .a Contrato: 97/2017; Contra-
tado: Custodio anibal Pinheiro-Me . 3° T .a Contrato: 98/2017; 
Contratada: danielle Martins-Me . 3° T .a Contrato:99/2017; 
Contratado: dirceu evangelista soares 03471274600 . 3° T .a 
Contrato: 101/2017; Contratado: dorivaldo Naves de Magalhães 
65792882649 . 3° T .a Contrato: 103/2017; Contratada: eliane dos 
santos Camilo 08276824684 . 3° T .a Contrato: 104/2017; Con-
tratado: emerson Gama Furtunato 86897080659 . 3° T .a Con-
trato: 105/2017; Contratada: eunice dias Fernandes Martins 
05121327633 . 3° T .a Contrato: 106/2017: Franciara rosa ribeiro 
Gonçalves 10335598650 . 3° T .a Contrato: 107/2017; Contratado: 

Hamilton Goulart de lima 07121120658 . 3° T .a Contrato: 
109/2017; Contratado: Jose ronaldo de oliveira 28848055672 . 
3° T .a Contrato: 110/2017; Contratada: Karine Cassia de oliveira 
Pena 08066745630 . 3° T .a Contrato: 111/2017; Contratado: Mau-
ricio da Pena Gonçalves 46032266672 . 2° T .a Contrato: 113/2017; 
Contratado: rafael Naves-Me . 3° T .a Contrato: 116/2017; Con-
tratada: Valéria Mendes de souza 07422917660 . 4° T .a Contrato: 
100/2017; Contratado: Goulart Transportes ltda-Me . 4° T .a Con-
trato: 112/2017; Contratado: Moacir Candido Goulart-Me . 4° T .a 
Contrato 115/2017; Contratado: sidney antônio da silva –Me .
data: 05/09/2019 . 

Paulo rodrigues rocha – secretário Municipal de Fazenda .
8 cm -16 1272741 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE 
SANTo DE miNAS/mG

 Torna público que realizará a Tomada de Preços 001/2019, de 
acordo com a lei nº 8 .666/93, lei Complementar nº 123/2006 
e lei Complementar 147/2014, no seguinte teor: objeto: contra-
tação de empresa especializada para a execução, em regime de 
empreitada integral por menor preço global para a construção de 
academia de saúde – modalidade intermediária na “rua Mario 
Grotto” no município de Monte santo de Minas/MG, conforme 
projeto, planilhas, memorial descritivo e documentos específicos, 
anexos neste edital . o recebimento dos envelopes: habilitação e 
proposta comercial será até às 08:30 hs do dia 02/10/2019 .o edi-
tal estará disponível no site www .montesantodeminas .mg .gov .br a 
partir de sua publicação .

3 cm -12 1271688 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muTum-mG
dIsPeNsa Nº 018/2019

o município de Mutum-MG, torna público que no dia 17 de 
setembro de 2019 às 09:00 horas realizará a dispensa nº 018/2019 
para locação de veículo caminhão truck caçamba (incluso moto-
rista e ajudante), para remoção de terra no desaterro feito nos fun-
dos da escola Municipal de Novo Horizonte em atendimento à 
secretaria de educação, cujo processamento se fará na forma pre-
vista na lei 8 .666/93, conforme solicitação da secretaria de Cul-
tura . rosângela lamarca de o . Barcelos – Pregoeira .

3 cm -16 1272581 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NEPomuCENo/mG –
 aviso de licitação . Processo licitatório nº 088/2019 . Concorrên-
cia nº 002/2019 . objeto: venda de 11 (onze) lotes neste município 
de Nepomuceno,registrados no Cartório de registro de Imóveis 
de Nepomuceno, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, 
visando garantir a destinação adequada dessas áreas que se encon-
tram na área urbana do município de Nepomuceno, bem como 
levantar recursos financeiros para investimentos na infraestru-
tura e equipamentos públicos de nossa cidade, conforme especi-
ficações constantes no Edital. Data de Abertura: 14/10/2019 às 
13:00 horas . edital e informações sala de licitações da Prefeitura 
de Nepomuceno, estabelecida Praça Padre José, 180, centro . Tel 
(35) 3861-3686, site: www .nepomuceno .mg .gov .br . Nepomu-
ceno, 13/09/2019 . Pedro rodrigues - secretário Municipal de 
administração . 

3 cm -16 1272642 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
aVIso de lICITaçÃo

Concurso nº 001/2019, Processo administrativo nº286/2019
 o Município de Nova lima, torna público a realização do Con-
curso nº 001/2019, Processo administrativo nº 286/2019 . objeto: 
realização do enCaNTa NoVa lIMa – FesTIVal NoVa-lI-
MeNse da CaNçÃo/2019 . o concurso dar-se a nos dias 15, 
16 e 17/11/2019 às 20:00 horas na Praça Bernardino de lima - 
Centro – Nova lima/MG . o edital estará disponível a partir do 
dia 16 de setembro de 2019 no site www .novalima .mg .gov .br e 
na escola de Música de Nova lima - José acácio de assis Costa 
– “Zé Fuzil” – rua Franzem de lima, 73 – Centro – Nova lima/
MG . Nova lima, 16 de setembro de 2019 . Vitor Penido de Bar-
ros – Prefeito .

3 cm -16 1272645 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA PorTEiriNHA
 Torna público que fará realizar ToMada de Preços Nº 
05/2019, no dia 04 de outubro de 2019, às 13:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal, localizada av . Tancredo Neves de almeida 
Neves, 260 – Centro, objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços Técnicos especializados na apuração do 
VaF (Valor adicionado Fiscal), serviços Técnicos especializa-
dos nos trabalhos de implantação de políticas públicas objeti-
vando aumento do índice financeiro oriundo do ICMS relativo 
ao esporte e do Patrimônio Cultural para atender o município 
de Nova Porteirinha/MG, conforme especificações constante no 
anexo II . o edital poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@
novaporteirinha .mg .gov .br  . Telefax: (38) 3834-1748 . 

Fábio almeida alves – Presidente da CPl .
3 cm -16 1272608 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA-mG,
 torna público o extrato do contrato 067/2019 do processo licita-
tório nº 113/2019, Tomada de Preços nº 005/2019 . objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de recapeamento 
em parte da Av. Cel. Pacífico Pinto no bairro Fausto Pinto da Fon-
seca e na rua antônio Martins, prolongamento do Bairro Bela 
Vista em Nova serrana-MG . empresa vencedora: eMPreser 
– eMPresa de PresTaçÃo de serVIços lTda CNPJ: 
19 .268 .374/0001-10 apresentou proposta perfazendo um valor 
total de r$825 .844,50 (oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) . Nova serrana 16 de 
setembro de 2019 . euzébio rodrigues lago . Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272569 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLAriA
 - aviso de licitação . Processo n° 097/2019, Pregão Presencial nº 
029/2019 . objeto: registro de Preços para eventual e futura con-
tratação de microempresa – Me, empresa de pequeno porte – ePP, 
ou equiparadas, para fornecimento de óleo lubrificantes e produ-
tos de limpeza automotiva para todos os veículos e máquinas da 
frota Municipal, conforme condições e especificações contidas 
no TerMo de reFerÊNCIa – aNeXo II, parte integrante 
e inseparável do edital, independente de transcrição . entrega de 
envelopes e sessão Pública dia 30/09/2019 . Com início às 09:00 
horas . Informações (032) 32881112/1113 . e-mail licitacao@ola-
ria .mg .gov .br, Pregoeira: regiane Maria aparecida de souza . 
olaria, 13 de setembro de 2019 .

3 cm -13 1272165 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLHoS D’áGuA
Proc . 58/19-TP 5/19-ref . Pavimentação de vias públicas 
-1491000572/2018-seVoG-sr . Prefeito, rone d . dias, adjudica 
e homologa a favor de ÁPICe CoNsTruções & eNGeNHa-
rIa eIrelI-Me-CNPJ-32 .277 .856/0001-03-CTr-141/19-Vr: 
r$130 .661, 80-09/09/19-Vig: 5 meses-assina: rafael simões 
Ferreira .

2 cm -16 1272827 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo
 torna pública a reaBerTura do Pregão Presencial nº . 30/2019 
– Contratação de instituição financeira para a operacionaliza-
ção dos pagamentos das remunerações e salários dos servido-
res ativos, inativos, pensionistas, agentes políticos e estagiários 
da administração direta da Prefeitura Municipal de ouro Preto, 
mediante crédito a ser efetuado em conta salário sem qualquer 
custo ou ônus para os servidores ou agentes políticos, pelo perí-
odo de 60 (sessenta) meses . abertura da sessão será no dia 30 
de setembro de 2019, às 10h00min horas . edital no site www .
ouropreto .mg .gov .br, link licitações . Maiores informações: (31) 
3559-3301 . elis regina silva Profeta – Pregoeira .

3 cm -16 1272813 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG
resultado Final e Homologação . a Prefeitura Municipal de Pará 
de Minas, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do edital 
07/2019 do Processo Seletivo Simplificado, torna público o resul-
tado final e a HOMOLOGAÇÃO do processo seletivo simplifi-
cado para provimento da função pública de ajudante de obras e 
serviços do Quadro de Pessoal da secretaria Municipal de saúde . 
Pará de Minas, 17 de setembro de 2019 . elIas dINIZ Pre-
FeITo de ParÁ de MINas

2 cm -16 1272559 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
 Certidão. Certifico que, após a devida publicação no Jornal Diá-
rio, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Diário Oficial 
dos Municípios Mineiros, do dia 10 de setembro de 2019, os can-
didatos abaixo discriminados, aprovados(as) no Processo sele-
tivo 001/2018, devidamente convocados, decorrido o prazo para 
apresentação, NÃo CoMPareCeraM para tomar ciência dos 
exames e documentação necessária para sua contratação, estando, 
portanto, elIMINados do referido processo .

Inscrição Nome do Candidato Cargo
02281958 Cássia rodrigues da silva assistente social NasF

dou fé . Pará de Minas, 17 de setembro de 2019 . MarCos 
euGÊNIo saNCHes MarTINs secretário Municipal de Ges-
tão Pública

3 cm -16 1272558 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu / mG - 
eXTraTo de reTIFICaçÃo do PreGÃo Nº 042/2019 - 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 056/2019 - a Pregoeira Munici-
pal de Paraguaçu, no uso de suas atribuições, comunica a todos os 
interessados no Pregão nº 039/2019, que foi excluída a letra b do 
item 7.1.4 - Da qualificação técnica. A data para entrega e aber-
tura dos documentos dia 23/09/2019, hora: 13h15min . eXTraTo 
da ToMada de Preços Nº 004/2019 - ProCesso lICI-
TaTÓrIo Nº 059/2019 - objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução dos serviços de construção de muro de 
divisa e acesso da creche municipal do bairro dona Zilda, com 
fornecimento dos materiais . entrega e abertura dos envelopes 
dia: 02/10/2019 – Hora: 13h15min . local: sede da Prefeitura . 
eXTraTo do PreGÃo Nº 043/2019 - ProCesso lICITa-
TÓrIo Nº 057/2019 - objeto: Contratação de empresa apta para 
o fornecimento de cestas básicas, destinadas as famílias carentes 
em situação de vulnerabilidade social do município, pelo menor 
preço por item, com registro de preços, para futura e possível aqui-
sição . entrega e abertura dos envelopes dia: 27/09/2019 – Hora: 
13h15min . local: sede da Prefeitura . editais completos no site 
www .paraguacu .mg .gov .br (Transparência) ou email: licitacao .
paraguacumg@hotmail .com . esclarecimentos: (35) 3267-1032 . 
José Tiburcio do Prado Neto – Prefeito Municipal . Paraguaçu, 16 
de setembro de 2019 .

5 cm -16 1272646 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA QuATro/mG – 
aviso de edital – Pregão Presencial nº 054/2019 . objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de recebimento 
e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 
sessão dia 01/10/2019 às 09h30m . Informações na Prefeitura, 
rua Tenente Viotti, nº 331 . Tel . (35) 3371-5000 . edital no site 
http://www .passaquatro .mg .gov .br/governo-licitacoes .php . Car-
los alberto de Moura - Pregoeiro

2 cm -16 1272649 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS
 – aVIso de lICITaçÃo - ToMada de Preços Nº 
007/2019 . ProMoTor: PreFeITura MuNICIPal de Pas-
sos . o Município de Passos, através da secretaria Municipal de 
educação, torna público que será realizada licitação para a con-
tratação de empresa para implantação do sistema de Prevenção e 
Combate â Incêndio e Pânico nas escolas de ensino Fundamental, 
incluindo fornecimento de mão-de-obra e material  . a licitação 
será realizada na modalidade Tomada de Preços, regime de exe-
cução indireta por empreitada a preços unitários por medição, tipo 
Menor Preço Global, atendendo em todos os seus atos ao disposto 
no art . 21 da lei Federal nº 8 .666/93 e no art . 3º da lei Federal nº 
8666/93 e posteriores alterações , aplicando-se a lei Complemen-
tar nº 123/2006,com as alterações feitas pelas leis Complementa-
res 147/2014 , 154/2016 e 155/2016 e das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos integrantes . o recebimento e a aber-
tura dos envelopes será às 13h00min do dia14/10/2019 . o edi-
tal poderá ser adquirido no site www .passos .mg .gov .br - Passos/
MG, 16 de setembro de 2019 . Zineti Guimarães rattis – secretá-
ria Municipal de educação .

4 cm -16 1272640 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 
aVIso de HoMoloGaçÃo – Homologo o Pregão eletrônico 
nº 66_2019 – Processo nº 180/2019 . objeto: aquisição de termi-
nal autoatendimento touch screen, em favor da licitante: Hr Pai-
néis e sistemas eletrônicos eireli para o lote 01 com o valor total 
de r$ 12 .600,00 (doze mil e seiscentos reais) . Patos de Minas, 16 
de setembro de 2019 . Milton romero da rocha sousa – secretá-
rio Municipal de administração .

2 cm -16 1272614 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 
eXTraTo// Termo de Fomento 24/2019, organização da socie-
dade Civil: associação de Proteção animal e ambiental de Patos 
de Minas – asPaa, objeto: Tem por objeto o repasse de recursos 
financeiros (Subvenções) para cobrir despesas com o projeto CAP 
– Castração de animais em Patos de Minas, Valor: r$ 170 .000,00 
(cento e setenta mil reais), Vigência: 05/09/2019 a 31/12/2020 . 
Termo de Fomento 25/2019, organização da sociedade Civil: 
Conselho de desenvolvimento Comunitário de areado, objeto: 
Tem por objeto o repasse de recursos financeiros (Contribuições) 
para cobrir despesas com a realização de shows para fomentar a 
cultura da comunidade de areado, Valor: r$ 5 .800,00 (cinco mil 
e oitocentos reais), Vigência: 13/09/2019 a 30/09/2019 . Patos de 
Minas, 16 de setembro de 2019 . José eustáquio rodrigues alves . 
Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272607 - 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 320190916190535025.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

PAToS DE miNAS/mG
– aVIso de edITal-PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 83/2019 
–ProC .207/2019- objeto: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de suplementos alimentares para cumpri-
mento de mandados judiciais, tipo menor preço por lote/item . 
acolhimento das Propostas: dia 17/09/2019 às 13:00 horas 
até dia 30/09/2019 às 12:00 horas; abertura das Propostas 
de Preços: dia 30/09/2019 às 12:01 horas; Início da sessão 
de disputa de Preços: dia 30/09/2019 às 13:00 horas . local: 
www .licitanet .com .br  . Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (dF) . o edital completo 
encontra-se disponível nos sites: http://187 .72 .229 .145:8444/
governa-transparencia-web/paginas/publico/lei12527/lici-
tacoes/consultarlicitacao .xhtml  .e www .licitanet .com .br  . 
Maiores informações, junto à secretaria Municipal de saúde 
de Patos de Minas à rua alzino Martelo, 710, Nova Floresta, 
Patos de Minas - MG . Fone 34 3822 9801 .

4 cm -16 1272671 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEriQuiTo
TorNa PuBlICo aVIso de lICITaçÃo ToMada 
de Preço n . 07/2019 – cujo o objeto e a contratação de 
empresa especializada na elaboração de diagnósticos, estu-
dos de concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar 
– rtp), projetos básicos e executivos de engenharia e estu-
dos ambientais para sistema de esgotamento sanitário para 
sede e distritos do município de Periquito / Minas Gerais, 
conforme contrato de repasse de recurso não reembolsáveis 
bdmg n .º 245 .336/18, renova Municípios não reembolsável 
e demais anexos do presente edital de Tomada de Preço N .º 
07/2019 . abertura: 07/10/2019, Horário: 10:00 Horas . Peri-
quito / MG, 16/09/2019 . Presidente da CPl e membros da 
comissão. O edital encontra-se a disposição no Site Oficial 
e na sede da Prefeitura Municipal . Maiores informações, de 
segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de 
Periquito – MG .Geraldo Martins Godoy – Prefeito Munici-
pal de Periquito

4 cm -16 1272638 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEriQuiTo/mG
 - extrato de edital – Pregão Presencial registro de Preço 
N .º 031/2019, objeto: registro de preço para contratação 
de empresa para fornecimento de material odontológico, 
com objetivo de atender as atividades da secretaria Muni-
cipal de saúde, conforme anexo I constante neste edital Pre-
gão Presencial registro de Preço n .º 031/2019 . aBerTura 
01/10/2019 as 14:00 Horas . o edital encontra-se à disposição 
na sede da Prefeitura e no site . Pregoeiro e equipe de apoio, 
Mais informações no (33) 3298-3010 ou 3013 . Periquito /
MG 16 de setembro de 2019 . Geraldo Martins Godoy – Pre-
feito Municipal .

3 cm -16 1272791 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGuÇu/mG
 torna público o Processo licitatório n° 087/2019, Pregão 
Presencial 044/2019, Contratação de empresa para aquisi-
ção de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e simila-
res constantes da lista da Tabela CMed . abertura será no 
dia 27/09/19 as 08:30 horas . o edital encontra-se disponí-
vel no rol da Prefeitura, site www .pirangucu .mg .gov .br ou 
através do e-mail: compras@pirangucu .mg .gov .br . dúvidas 
pelo telefone (35) 3643-1222, das 08:00 as 16:00 horas de 
segunda a sexta .

2 cm -16 1272636 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA – 
aVIso de lICITaçÃo – Pregão Presencial nº028/2019 - 
Processo licitatório nº 050/2019 . a Prefeitura Municipal de 
Pirapora/MG torna Público o Pregão Presencial nº 028/2019, 
objetivando a aquisição de material médico hospitalar para 
atender as necessidades da unidade ambulatorial e uaPs 
dos Bairros são Geraldo e santo antonio do município de 
Pirapora/MG . a entrega e abertura dos envelopes será no dia 
08/10/2019 às 09:00h .o presente edital poderá ser obtido 
no seguinte endereço eletrônico: www .pirapora .mg .gov .br e 
demais esclarecimentos na rua antônio Nascimento, 274 - 
Centro, nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h 
às 18:00h ou pelo telefone (38) 3740-6121 . Pirapora/MG, 
13/09/2019 – luiz Carlos Nunes – Pregoeiro .

3 cm -13 1272488 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA
– aVIso de reVoGaçÃo – Pregão Presencial nº054/2018 
- Processo licitatório nº 076/2018 . objeto: aquisição de uni-
formes para serem utilizados em atividades desenvolvidas e 
apoiadas pela secretaria Municipal de esporte, Juventude e 
Cultura de Pirapora/MG . a Prefeita Municipal de Pirapora/
MG, no uso de suas atribuições legais e considerando as 
razões de interesse público, reVoGa o referido processo, 
considerando o disposto no art . 49 da lei 8 .666/93 . 

Pirapora/MG, 12/09/2019
Marcella Machado ribas Fonseca – Prefeita Municipal .

3 cm -13 1272459 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PoÇoS DE CALDAS - mG

Comunicado – a Prefeitura de Poços de Caldas, com referên-
cia ao edital de PreGÃo Para reGIsTro de Preços 
Nº 134-sMaGP/19 para o fornecimento de dietas enterais, 
fórmulas infantis, suplementos orais e módulos de nutrien-
tes – secretaria municipal de saúde da Prefeitura Municipal 
de Poços de Caldas, que o edital sofreu alterações e que as 
mesmas encontram-se disponíveis no site www .pocosdecal-
das .mg .gov .br . Fica prorrogada a data de abertura do certame 
para o dia 02 de outubro de 2019, às 12h30min no departa-
mento de suprimentos situado na rua Pernambuco, 265 – 
térreo - Centro .

Poços de Caldas, 16 de setembro de 2019 .
 ana alice de souza

 secretária Municipal de administração e Gestão de Pessoas
3 cm -16 1272712 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-mG.
 extrato de aditamento/supressão contratual . ProCesso 
Nº: 203/2018 – PreGÃo Nº: 123/2018 . objeto: obra de 
construção da garagem da seMed (secretaria Municipal 
de educação) . aditamento no valor de r$39 .151,09 (trinta 
e nove mil cento e cinquenta e um reais e nove centavos) 
e supressão no valor de r$11 .906,53 (onze mil novecen-
tos e seis reais e cinquenta e três centavos) ao Contrato nº 
258/2018 . Contratada: Pilone Construção e Conservação 
ltda, CNPJ: 97 .432 .108/0001-95 . Publique-se . Wagner Mol 
Guimarães (Prefeito) .

2 cm -16 1272663 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA. 
extrato de Prorrogação de Contrato . Processo licitatório nº 
192/15 dispensa nº 076/2015 . objeto: locação de Imóvel 
para atender o Programa unidade de acolhimento institucio-
nal de volta para casa pelo período de 12 (doze) meses . Con-
tratada: Ilza Carneiro Costa, CPF nº 401 .560 .526-87 . Valor 
Global: r$ 53 .952,84 (cinquenta e três mil, novecentos e cin-
quenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) . Wagner Mol 
Guimarães (Prefeito) .

2 cm -16 1272673 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA. 
extrato de Prorrogação de Contrato . Processo licitatório nº 
105/2017 inexigibilidade nº 015/2017 . objeto: serviços de 
Cartório em geral conforme tabela de emolumentos, pelo 
prazo de 12 (doze) meses . Contratadas: serviço Notarial do 
3º Oficio, CNPJ nº 21.087.481/0001-9, Cartório de Registro 
de Títulos e documentos de Civil das pessoas jurídicas de 
Ponte Nova/MG,CNPJ:05 .443 .824/0001-50 e serviço Nota-
rial do 1º Oficio de Notas, CNPJ:21.087.424/0001-05.Wag-
ner Mol Guimarães (Prefeito) .Publique-se . 

2 cm -16 1272674 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA
Termo de Colaboração no 055/2019 . o Município de Ponte 
Nova e a organização da sociedade Civil Grupo afro 
Ganga Zumba celebram entre si o Termo de Colaboração 
no 055/2019, decorrente do procedimento administrativo 
03/2019, por intermédio da secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo de Ponte Nova . a íntegra do Termo de Colabo-
ração no 055/2019 estará disponível para qualquer interes-
sado no quadro de avisos da Prefeitura e no endereço ele-
trônico www .pontenova .mg .gov .br . Publique-se . Ponte nova, 
16 de setembro de 2019 . Wagner Mol Guimarães - Prefeito 
Municipal .

3 cm -16 1272535 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA - mG. 
aviso de licitação . PrC Nº 148B/2019 Pregão Nº 107B/2019, 
PrC Nº 165/2019 Pregão Nº 118/2019 e PrC Nº 174/2019 
Pregão Nº 124/2019 - a Prefeitura Municipal de Ponte Nova 
- MG torna público para o conhecimento de quantos possam 
interessar que estará realizando a licitação, Pregão na forma 
presencial, conforme a seguir:

ProCesso Nº148B/2019 – Pregão Nº107B/2019 – data: 
30/09/2019 às 14h30min . rePeTIçÃo - registro de Pre-
ços para futura e eventual Contratação de serviços de sono-
rização e divulgação através de propaganda volante . sandra 
Helena de Carvalho lana (Pregoeira) .

ProCesso Nº165/2019 – Pregão Nº118/2019 – data: 
02/10/2019 às 14h30min . aquisição de Peças para manuten-
ção de central de PaBX para atender a diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Ponte Nova . Marilena Parreira alves 
(Pregoeira) .

ProCesso Nº174/2019 – Pregão Nº124/2019 – data: 
03/10/2019 às 14h30min . aquisição de refeições (Marmi-
tex, self service, a la carte e refrigerante) . Marilena Par-
reira alves (Pregoeira) .

Informações gerais e obtenção dos editais pelo telefone: [31] 
3819-5454, ramais 206 e 207, no horário de 12h00 às 18h00 . 
obtenção da integra dos editais à avenida Caetano Marinho, 
306 - Centro, Ponte Nova - MG, CeP 35 .430-001 ou no ende-
reço www .pontenova .mg .gov .br .

6 cm -16 1272723 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA/mG 
- anulação – Processo Nº 147/2019 – Pregão Nº 106/2019 . a 
Prefeitura Municipal de Ponte Nova/MG, através de seu Pre-
feito, no uso de suas atribuições legais, com base no disposto 
no art . 49 da lei Federal 8 .666/93, decide pela aNulaçÃo 
do Processo licitatório Nº 147/2019 Pregão Nº 106/2019 
cujo objeto é aquisição de drones . esta anulação se dá por 
razões de interesse público . Comunique-se às partes, nos ter-
mos legais e publique-se no local de costume .Wagner Mol 
Guimarães (Prefeito) . 

2 cm -16 1272538 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA
extrato de Contrato e extrato de ata .Processo licitatório nº 
115a/2019 - Pregão nº 082a/2019 . objeto: registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de artigos e reagentes 
de laboratório . Contratados: arGus CIeNTÍFICa lTda, 
CNPJ: 71 .323 .117/0001-54, valor: r$ 1 .740,50 (um mil e 
setecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos .); CeN-
Tral de arTIGos Para laBoraTÓrIos lTda, 
CNPJ: 02 .259 .625/0001-06, valor: r$16 .290,16 (dezesseis 
mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos); dIMa-
laB eleTroNICs do BrasIl eIrelI ePP, CNPJ: 
02 .472 .743/0001-90, valor: r$ 35 .910,00 (Trinta e cinco mil, 
novecentos e dez reais .); GC laB dIaGNÓsTICa lTda 
– Me, CNPJ: 20 .352 .354/0001-02, valor: r$ 115 .405,80 
(Cento e quinze mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta 
centavos); MedleVeNsoHN CoMerCIo e rePr . de 
ProduTos H . lTda, CNPJ: 05 .343 .029/0001-90, valor: 
r$ 10 .980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais .); dIsTrI-
BuIdora ParaNHos arTIGos de laBoraTÓrIos 

lTda Me, CNPJ: 06 .867 .357/0001-58, valor: r$ 86 .207,00 
(oitenta e seis mil, duzentos e sete reais); QuIBasa QuÍ-
MICa BÁsICa lTda, CNPJ: 19 .400 .787/0001-07, valor: 
r$ 54 .976,60 (Cinqüenta e quatro mil, novecentos e setenta 
e seis reais e sessenta centavos .); reseNde dIaGNÓsTI-
Cos lTda – ePP, CNPJ: 26 .518 .793/0001-29, valor: r$ 
20 .657,25 (Vinte mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e 
vinte e cinco centavos .); TeCVIda CoMerCIo e dIs-
TrIBuIçÃo lTda, CNPJ: 11 .002 .975/0001-75, valor: r$ 
9 .140,00 (Nove mil, cento e quarenta reais) . Ponte Nova, 16 
de setembro de 2019 . Wagner Mol Guimarães (Prefeito) . 
Publique-se .

6 cm -16 1272580 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA.
 extrato de ata e extrato de Contrato . Processo licitatório 
nº 110/2019 - Pregão nº 077/2019 . objeto: registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de uniformes para aten-
der a secretaria de desenvolvimento rural do município de 
Ponte Nova/MG . Contratadas: Zênite Comercial ltda - Me, 
CNPJ Nº 24 .687 .735/0001-01, Itens 1 e 2, Valor Global de 
r$ 6 .232,00 (seis mil, duzentos e trinta e dois reais) . Comer-
cial HP lTda Me, CNPJ Nº: 13 .154 .198/0001-76, Item 3, 
valor global r$ 5 .900,00 (Cinco mil e novecentos reais) . 
Publique-se . Wagner Mol Guimarães (Prefeito) .

3 cm -16 1272662 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA
Termo de Colaboração no 056/2019 . o Município de Ponte 
Nova e a organização da sociedade Civil associação des-
portiva, Cultural e artística de Capoeira e Cidadania Inte-
grada celebram entre si o Termo de Colaboração no 056/2019, 
decorrente do procedimento administrativo 02/2019, por 
intermédio da secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 
Ponte Nova . a íntegra do Termo de Colaboração no 056/2019 
estará disponível para qualquer interessado no quadro de avi-
sos da Prefeitura e no endereço eletrônico www .pontenova .
mg .gov .br . Publique-se . Ponte nova, 16 de setembro de 2019 . 
Wagner Mol Guimarães - Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272534 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE BErNArDES/mG .

 Proc . licitatório nº . 76/19 . Pregão nº . 48/19 . objeto: Con-
tratação de serviços Técnicos especializados em Projetos, 
Convênios e engenharia . data: 30/09/19 às 14:00 . local: 
rua são José, 21, Centro . edital e informações: (32)3538-
1136 ou pelo site www .presidentebernardes .mg .gov .br . Jazon 
Haroldo silva almeida – Prefeito Municipal – 16/09/19 .

2 cm -16 1272584 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE KuBiTSCHEK/mG.

Torna pública ToMada de Preços Nº 001/2019, tipo 
“Menor Preço Global” . objeto: Contratação de empresa 
para execução de obra de construção de Quadra Poliespor-
tiva com alambrado e arquibancada na sede do Município . 
entrega dos envelopes “documentação e Propostas”: dia 08 
de outubro de 2019, até às 09:00 horas, na rua agostinho 
de oliveira Malaquias, nº 35, Centro, Presidente Kubitschek/
MG . Mais informações e o edital completo 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 . silvério Izanam de oliveira - Presidente da C .P .l .

3 cm -16 1272831 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS.
 Torna pública erraTa no Processo 083/2019 . espécie: Pre-
gão nº 060/2019, cujo objeto é a aquisição e montagem de 
mobiliários e equipamentos de escolares destinados à escola 
Municipal sonia sabarense Martins, localizada no Municí-
pio de Raposos, de acordo com as especificações, quanti-
dades e condições constantes no anexo I - Termo de refe-
rência anexo ao edital . Na data para abertura e entrega dos 
envelopes onde se lê dia 27/09/2019 às 18:00h deverá ser 
lido 27/09/2019 às 08:00hs . demais informações na sede da 
Prefeitura, Praça da Matriz, 64, Centro, horário de 12h00 as 
18h00, ou pelo e-mail licitação@raposos .mg .gov .br . Juliana 
soares Ferreira – Pregoeira

3 cm -16 1272639 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riBEirAo DAS NEVES/mG

 - Pregão 060/2019 - torna público que se encontra disponí-
vel no site www .ribeiraodasneves .mg .gov .br, o edital do Pre-
gão 060/2019, cujo objeto consiste na aquisição de Materiais 
de Campo para as atividades de Controle de endemias com 
fornecimento imediato . a data para entrega dos envelopes e 
realização da sessão será dia 30/09/2019 ás 09:00hs . elcilene 
lopes Correa Matos / Presidente da CPl .

2 cm -16 1272694 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riBEirAo DAS NEVES/mG

 - Pregão 062/2019 - torna público que se encontra disponí-
vel no site www .ribeiraodasneves .mg .gov .br, o edital do Pre-
gão 062/2019, cujo objeto consiste na aquisição de raticidas 
com fornecimento imediato . a data para entrega dos envelo-
pes e realização da sessão será dia 02/10/2019 ás 09:00hs . 
elcilene lopes Correa Matos / Presidente da CPl .

2 cm -16 1272733 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio Do PrADo/mG
Processo licitatório Nº 044/2019 – Pregão Presencial Nº 
025/2019, objeto: registro de Preços para Futura e even-
tual aquisição de equipamentos e acessórios de Informá-
tica, data de abertura 30/09/2019, ás 08:00hs . Interessados 
poderão retirar o edital na sala de licitações à rua severiano 
Fonseca, 43, Centro, de 07:00 ás 12:00hs, (33) 3744-1363 . 
rio do Prado/MG, 16/09/2019 . Prefeito Municipal Gilberto 
Gonçalves de aguilar .

2 cm -16 1272590 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA – 
lICITaçÃo 094/2019

o Município de rio Pomba torna público que fará reali-
zar a licitação nº 094/2019, na Modalidade “Pregão” com 
procedimento “Presencial” e julgamento pelo “Tipo Menor 
Preço”, para contratação de Microempresas (Me), empresas 
de Pequeno Porte (ePP) e/ou Microempreendedor Individual 
(MeI) para execução de serviço de arbitragem e serviço de 
apoio para realização da 2ª Copa rio Pomba de Veteranos . 
a sessão terá início às 14:00 horas (quatorze horas) do dia 
30 de setembro 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 disposição dos interessados 
nos dias úteis no local já mencionado no horário comercial . 
rio Pomba, 16 de setembro de 2019 . Carla Nolasco Martins 
Vieira Coimbra . Pregoeira

3 cm -16 1272779 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá – 
eXTraTo do CoNTraTo Nº195/2019 – Partes: Municí-
pio de sabará e a loCadora a usufrutuária Maria auxi-
liadora dias, representada pela sua curadora sra . sandra 
dias Pereira . objeto: locação de imóvel, localizado à rua 
Campanha, nº 55 a, Bairro alvorada, sabará/MG, destinado 
ao funcionamento do Centro de referência da assistência 
social – Cras, em atendimento à secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, conforme justificativa no Processo 
Interno nº 1748/2019 e art . 24, inciso X, da lei nº 8 .666/93 . 
Prazo:12 meses . Valor anual:r$24 .000,00 . data: 05/09/2019 . 
(a) Wander José Goddard Borges – Prefeito .

3 cm -16 1272648 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
– HoMoloGaçÃo PreGÃo PreseNCIal Nº 039/2019 . 
ProCesso INTerNo Nº 1405/2019, que tem como objeto 
a contratação de empresa para Consultoria, realização e exe-
cução dos relatórios do ICMs CulTural do Município de 
sabará, ano de 2019 (exercício 2021), de acordo com os crité-
rios da lei nº 18 .030 de 12 de janeiro de 2009 e com a delI-
BeraçÃo NorMaTIVa CoNeP (Conselho estadual do 
Patrimônio Cultural) nº 01/2016, em atendimento à secreta-
ria Municipal de Cultura, conforme especificações contidas 
neste edital e seus anexos, a mim apresentado, HoMoloGo 
o seu objeto à empresa MINas CIdades CoNsulTorIa 
eM PaTrIMÔNIo HIsTÓrICo e CulTural lTda, 
no valor total de r$ 13 .000,00 (treze mil reais) . sabará, 12 
de setembro de 2019 . Hélio César rodrigues de resende – 
secretário Municipal de administração .

3 cm -16 1272739 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá. 
raTIFICaçÃo INeXIGIBIlIdade de lICITaçÃo Nº 
066/2019 . o secretário Municipal de administração, no uso 
de suas atribuições e com fundamento no artigo 25, inciso II, 
CC . o art . 13, VI, da lei nº 8 .666 de 21 de junho de 1993, 
raTIFICa e CoNValIda a Inexigibilidade de licitação nº 
066/2019, Processo Interno nº 1 .006/2019, para contratação 
da empresa Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profis-
sional eireli, para ministrar o curso de capacitação de sis-
tema linux para os seguintes servidores emerson anacleto 
de amorim, Glaison Queiroz, Iago Pinheiro, Jedean Moisés 
do Carmo e Wellington alves Jardim da silva, nos perío-
dos de 05 de outubro à 09 de novembro de 2019, de 23 de 
novembro à 14 de dezembro de 2019, de 04 de janeiro à 01 de 
fevereiro de 2020, ao custo total de r$13 .689,00 (treze mil, 
seiscentos e oitenta e nove reais) em atendimento à secreta-
ria Municipal de Planejamento, desenvolvimento e Gestão . 
sabará, 16 de setembro de 2019 . 

(a) Hélio César rodrigues de resende - 
secretário Municipal de administração . 

4 cm -16 1272796 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

PreGÃo eleTrÔNICo reGIsTro de Preço Nº 
025/2019
objeto: Contratação de empresa especializada visando a 
prestação de serviço rede óptica e backbone . data da abertura 
da proposta e início da sessão: 03/10/2019 às 09h00 . local: 
www .comprasnet .gov .br . uasG: 985155; edital e informa-
ções no site www .santaluzia .mg .gov .br

PreGÃo eleTrÔNICo reGIsTro de Preço Nº 
053/2019
 objeto: Contratação de empresas especializadas visando 
a prestação de serviços médicos de urgência e emergência, 
internação, cirurgias eletivas, saúde mental e atenção espe-
cializada ambulatorial eletiva, em unidades públicas de saúde 
do município . o secretário de administração e Gestão de 
Pessoas, sr . Thomás lafetá alvarenga adJudICa às empre-
sas: Mediplus serviços Médicos ltda no valor total de r$ 
21 .505 .786,92; univida –Cooperativa de Trabalho e serviços 
de atendimento Pré-Hospitalar e de saúde ltda no valor total 
de r$ 2 .620 .312,50 e Groupmed serviços de saúde ltda no 
valor total de r$ 11 .609 .742,60 e HoMoloGa o procedi-
mento em 16/09/2019, para seu efeito jurídico e legal .

edITal ToMada de Preços Nº: 010/2019, objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para execução de 
obra de reforma da Ponte do Córrego Frio, no bairro Cór-
rego Frio, no Município de santa luzia – MG - entrega dos 
envelopes no setor de protocolo (sala 001), até as 09:30 
horas do dia 02/10/2019 e abertura as: 10:00 horas, no dia 
02/10/2019, na superintendência 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: licitacoes@santaluzia .mg .gov .br .

7 cm -16 1272734 - 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 320190916190535026.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

Termo de Fomento nº 003/2019 – liga Municipal de despor-
tos de santa luzia – CNPJ 02 .534 .706/0001-69 – recurso 
Próprio – r$ 33 .200,00 – Vigência 31/12/2019 – ass . 
16/09/2019 .

1 cm -16 1272857 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
mAriA DE iTABirA/mG –

 Pregão Presencial n . 038/2019 . Torna Publico adjudicação, 
Homologação e extrato das atas de registro de Preço – Pro-
cesso licitatório n . 056/2019 . objeto: registro de Preços 
para eventual e futura aquisição de suplementos alimentares 
para dieta enteral, suplemento nutricional, fórmulas infantis e 
suplemento alimentar em pó, destinados a pacientes em con-
dições especiais e ainda suplementos objetos de ordem judi-
cial imputadas ao município, em atendimento a secretaria 
Municipal de saúde . ata de registro de Preço nº 056/2019; 
detentora da ata: BH Med distribuidora Hospitalar ltda 
- ePP; CNPJ nº 27 .360 .084/0001-20; Valor total regis-
trado r$10 .570,00 . ata de registro de Preço nº 057/2019; 
detentora da ata: Viver Bem Nutrição ltda - ePP; CNPJ 
nº 05 .200 .718/0001-45; Valor total registrado r$9 .795,00 . 
Vigência: 12/09/2019 a 11/09/2020 . s .M .I . 12/09/2019 . rei-
naldo das dores santos - Prefeito Municipal . PreFeITura 
MuNICIPal de saNTa MarIa de ITaBIra/MG – 
Pregão Presencial n . 040/2019 . Torna Publico adjudicação, 
Homologação e extrato das atas de registro de Preço – Pro-
cesso licitatório n . 058/2019 . objeto: registro de preços 
para futura e eventual Contratação de empresa para forneci-
mento de materiais de artesanato, para serem utilizados nas 
oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos – sCFV, que acontecem no âmbito do Cras - Centro 
de referencia de assistência social . ata de registro de Preço 
nº 058/2019; detentora da ata: aliança Comercio e distri-
buição ltda - ePP; CNPJ nº 31 .486 .195/0001-55; Valor total 
registrado r$5 .806,30 . ata de registro de Preço nº 059/2019; 
detentora da ata: Fame - Comércio de Produtos de limpeza 
e Higiene Pessoal ltda - Me; CNPJ nº 01 .991 .095/0001-15; 
Valor total registrado r$6 .774,85 . ata de registro de Preço 
nº 060/2019; detentora da ata: Francisco adalberto ribas 
03899820673 - Me; CNPJ nº 30 .360 .513/0001-74; Valor 
total registrado r$ 4 .737,00 . ata de registro de Preço nº 
061/2019; detentora da ata: Iara Vieira Martins Meireles 
- Me; CNPJ nº 01 .845 .616 .0001 .26; Valor total registrado 
r$ 6 .337,70 . ata de registro de Preço nº 062/2019; deten-
tora da ata: Papelaria souza almeida ltda - Me; CNPJ nº 
08 .049 .238/0001-13; Valor total registrado r$ 4 .526,50 . 
Vigência: 13/09/2019 a 12/09/2020 . s .M .I . 13/09/2019 . rei-
naldo das dores santos - Prefeito Municipal . PreFeITura 
MuNICIPal de saNTa MarIa de ITaBIra/MG – Pre-
gão Presencial n . 045/2019 . Torna público que realizará em 
seu prédio, situado na rua Casemiro andrade n . 279, Centro, 
CeP 35910-000, no dia 03 de outubro de 2019 às 09h00 - 
Processo licitatório n . 064/2019 . objeto: registro de preços 
para futura e eventual Contratação de empresa especializada 
em serviços funerários, em atendimento a secretaria Munici-
pal de ação social . edital na integra disponível no site: www .
santamariadeitabira .mg .gov .br - Tel: (031) 3838 - s .M .I . 
16/09/2019 . reinaldo das dores santos - Prefeito Muni-
cipal . PreFeITura MuNICIPal de saNTa MarIa 
de ITaBIra/MG – Pregão Presencial n . 046/2019 . Torna 
público que realizará em seu prédio, situado na rua Case-
miro andrade n . 279, Centro, CeP 35910-000, no dia 04 de 
outubro de 2019 às 09h00 - Processo licitatório n . 065/2019 . 
objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição 
de meio fio e bloco de concreto, para serem utilizados nos 
diversos serviços de obras Municipais, em atendimento a 
secretaria Municipal de obras e serviços públicos . edital na 
integra disponível no site: www .santamariadeitabira .mg .gov .
br - Tel: (031) 3838 - s .M .I . 16/09/2019 . reinaldo das dores 
santos - Prefeito Municipal . 

12 cm -16 1272725 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do AmPAro. 

aviso de licitação: Pregão Presencial 033/2019 . Tipo: Menor 
Preço Por Item . objeto: registro de Preços para Futuros e 
eventuais serviços de Manutenção de Consultórios odonto-
lógicos . entrega dos envelopes: dia 27 de setembro de 2019 
às 13h00min . abertura dos envelopes: dia 27 de setembro de 
2019 às 13h15min . Informações completas com a Comissão 
Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de santo 
antônio do amparo/MG . Fone (35) 3863-2777, no horário 
de 13h00min as 16h00min licitacao@santoantoniodoam-
paro .mg .gov .br .

2 cm -16 1272623 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo JoÃo DA LAGoA

PP 27/19 . a Prefeitura municipal de são João da lagoa/MG 
torna público que realizará Pregão Presencial nº 027/2019, 
Processo licitatório nº 055/2019 . objeto: Contratação de 
empresa especializada na exploração de Barracas e do Par-
que de Diversão (somente brinquedos infláveis) na Vaque-
jada Nacional de são João da lagoa . Credenciamento: 
27/09/2019, às 10:00h. Sessão oficial: 27/09/2019, às 10:15 
horas . Informações: setor de licitações, av . Coração de Jesus, 
nº 1005, centro, site www .saojoaodalagoa .mg .gov .br, email 
licita .pmsjl@yahoo .com .br . Telefone: (38) 3228-8133 . são 
João da lagoa, 16 de setembro de 2019 . Betânia saraiva 
eulálio - Pregoeira .
a Prefeitura municipal de são João da lagoa - MG torna 
público que realizará Pregão Presencial nº 026/2019, Processo 
licitatório nº 054/2019 . objeto: Contratação de empresa 
prestação de serviços diversos (locução, arbitragem, loca-
ção de Caminhao Boiadeiro, Filmagem esportiva, Juiz de 
Bem estar animal, locação de Protetor de Calda, Médico 
Veterinário, serviços especializado de Curral e secretaria) 
e aquisição de trofeus para a realização da Vaquejada de são 
Joao da lagoa . Credenciamento: 27/09/2019, às 08:00h . ses-
são oficial: 27/09/2019, às 08:15 horas. Informações: setor de 
licitações, av . Coração de Jesus, nº 1005, centro, site www .
saojoaodalagoa .mg .gov .br, email licita .pmsjl@yahoo .com .br . 
Telefone: (38) 3228-8133 . são João da lagoa, 16 de setem-
bro de 2019 . Betânia saraiva eulálio - Pregoeira .

5 cm -16 1272768 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi 
torna público o 10º Termo aditivo de Valor ao Contrato 
0111/2019, cujo objeto é o reajustamento dos valores uni-
tários por refeição subsidiada pela Prefeitura de são João 
del rei, r$25 .398,00, a .C . Batista alimentação ltda ., 
CNPJ:06 .121 .429/0001-13 . Nivaldo José de andrade - Pre-
feito Municipal . 

2 cm -16 1272526 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoÃo EVANGELiSTA/mG

 – aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal –Nº 
23/2019– ProCesso Nº 135/2019 – MeNor Preço 
Por loTe – o Prefeito Municipal torna pública a reali-
zação do Pregão Presencial nº 23/2019 - registro de Preços 
para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga 
de tonner e cartuchos, bem como manutenção de computa-
dores e impressoras a realizar-se no dia 27/09/2019 às 09:00 
horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal . o edital 
encontra-se disponível na Prefeitura Municipal de são João 
evangelista-MG . Informações complementares, pelo tele-
fone 033-3412-2510 . em 16 de setembro de 2019 – Carlos 
augusto Gonçalves Coelho – Pregoeiro .

3 cm -16 1272746 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo JoSÉ Do GoiABAL

aviso de edital . Proc . lic . 124/2019 Pregão Presencial N° 
031/2019 . a Prefeitura Municipal de são José do Goiabal, 
através do Pregoeiro e CPl, faz tornar público que ira reali-
zar licitação, modalidade Pregão Presencial, objeto: Presta-
ção de serviços de sonorização de pequeno porte para peque-
nos eventos da administração . edital à disposição em www .
saojosedogoiabal .mg .gov .br - Informações pelo tel . 31-3858-
5121 . são José do Goiabal – 16 de setembro de 2019 .

2 cm -16 1272787 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
PEDro DoS FErroS/mG

 - TorNa PuBlICo – eXTraTo do edITal - PreGÃo 
srP 031/2019 PrC 067/2019 - oBJeTo: o objeto da pre-
sente licitação é o registro de Preços para Futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços parcela-
dos com a confecção de materiais de comunicação visual, tais 
como faixas . estando disponível através do email:licitacao@
saopedrodosferros.mg.gov.br, com a devida identificação. 
Tipo menor preço por item . Protocolo 01/10/2019 às 09:00 
horas . são Pedro dos Ferros/MG, 16 de setembro de 2019 . 
luiz Philippi alves e silva- Pregoeiro Municipal, Newton 
Gabriel avelar - Prefeito .

3 cm -16 1272798 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo TomÉ DAS LETrAS

 Torna público a retificação do PAL nº 087/2019, Tomada de 
Preços nº 002/2019 . No objeto, onde lê-se seleção e contra-
tação de pessoa jurídica do ramo de serviços de pavimenta-
ção asfáltica de vias públicas do município de são Tomé das 
letras, deve-se ler: Pavimentação de vias urbanas: rua eva-
risto Cardoso da silva e av . Intendente Tomé Mendes Pei-
xoto – Centro, no município de são Tomé das letras/MG .

WalKIrIa MorI FerreIra VIlela
2 cm -16 1272536 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SEm PEiXE . 
Tomada de Preço No . 003/2019 . extrato da ata de proposta . 
objeto da licitação: Contratação de mão de obra especiali-
zada para realização de projeto de engenharia para implan-
tação do sistema de esgoto no distrito de são Bartolomeu e 
fossas sépticas na Zona rural . objeto Publicação: extrato da 
ata – julgamento fase de proposta: empresas participantes: 
seleTIVa CoNsulTorIa e ProJeTos lTda, CNPJ/
MF n° 06 .895 .435/0001-28 e oTTaWa eNGeNHarIa 
lTda, CNPJ/MF nº 04 .472 .311/0001-04; empresa vence-
dora: seleTIVa CoNsulTorIa e ProJeTos lTda, 
CNPJ/MF n° 06 .895 .435/0001-28, com proposta vencedora 
no valor global de r$ 156 .400,00 (cento e cinqüenta e seis 
mil e quatrocentos reais) . sem Peixe, 12 de setembro de 
2019 .

3 cm -16 1272700 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SEm PEiXE. 
eXTraTo da JusTIFICaTIVa de dIsPeNsa de CHa-
MaMeNTo PÚBlICo . reFerÊNCIa: dispensa do 
Chamamento Público – Termo de Fomento nº 003/2019 . 
Base leGal: artigo 30, inciso VI e 32, da lei Federal nº 
13 .019/2014: orGaNIZaçÃo da soCIedade CIVIl: 
Conselho de desenvolvimento Comunitário de Barbosa 
CNPJ/MF: 02 .776 .921/0001-76 . eNdereço: sitio Barbosa 
s\N – BaIrro: Zona rural – CIdade: sem Peixe/MGoB-
JeTo ProPosTo: execução de serviços sociais a comu-
nidades do Município, conforme plano de trabalho .Valor 
ToTal do rePasse: Municipal: r$ 12 .000,00 (doze mil 
reais) . PerÍodo: exercício de 2019 . TIPo de ParCerIa: 
Termo de Fomento . data: 01/08/2019 .

3 cm -16 1272704 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SEm PEiXE. 
eXTraTo da JusTIFICaTIVa de dIsPeNsa de CHa-
MaMeNTo PÚBlICo . reFerÊNCIa: dispensa do 
Chamamento Público – Termo de Fomento nº 002/2019 . 
Base leGal: artigo 30, inciso VI e 32, da lei Federal nº 
13 .019/2014: orGaNIZaçÃo da soCIedade CIVIl: 
associação da escola Família agrícola de Camões em sem 
Peixe . CNPJ/MF: 02 .908 .563/0001-08 . eNdereço: Comu-
nidade de Camões, s\N – BaIrro: Zona rural – CIdade: 
sem Peixe/MG . oBJeTo ProPosTo: execução de servi-
ços de ensino a alunos do município de sem Peixe, conforme 
plano de trabalho . Valor ToTal do rePasse: Muni-
cipal: r$ 12 .000,00 (doze mil reais) . PerÍodo: exercício 
de 2019 . TIPo de ParCerIa: Termo de Fomento . data: 
01/07/2019 .

3 cm -16 1272702 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SEm PEiXE
– Processo Chamamento 002/2018 . extrato do 1° aditivo . 
objeto: a realização de prorrogação do prazo contratual por 
mais 18 meses . Contratado: Construtora empreendimentos 
Quaresma e CIa lTda Me, CNPJ/MF 13 .525 .230/0001-16, 
com sede no sítio Camões, s/n, Zona rural, sem Peixe/MG . 
sem Peixe, 19 de agosto de 2019 .

2 cm -16 1272847 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SETE LAGoAS/mG –
 Tomada de Preços n° 11/2019 – o Núcleo de licitações e 
Compras torna público aos interessados que o edital do Pro-
cesso licitatório realizado na modalidade de Tomada de Pre-
ços n° 11/2019 cujo objeto é a contratação de empresa para 
realizar os serviços de pavimentação asfáltica em CBuQ nos 
bairros Interlagos e Vale das Palmeiras, nos termos do con-
trato de repasse n° 1039 .491-01/2017 - Ministério das Cida-
des será republicado em virtude da atualização do valor na 
planilha de composição de custos . sendo assim, a sessão 
pública designada para o dia 20/09/2019 será reagendada 
senão vejamos: Credenciamento e recebimento dos envelo-
pes até as 08h45min do dia 04/10/2019 no Núcleo de lici-
tações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar 
- Centro) . sessão para abertura de envelopes e julgamento 
às 09h00min do dia 04/10/2019 . o edital alterado estará à 
disposição dos interessados no prédio do Núcleo de licita-
ções e Compras e no site da Prefeitura Municipal de sete 
lagoas, endereço: www .setelagoas .mg .gov .br . aparecida 
Maria duarte Barbosa – Presidente da Comissão

PreFeITura MuNICIPal de seTe laGoas/MG – 
Tomada de Preços n° 14/2019 – o Núcleo de licitações e 
Compras torna público aos interessados que será realizado 
Processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços n° 
14/2019 cujo objeto é a contratação de empresa para exe-
cutar a construção de travessias elevadas de pedestres, nos 
termos solicitados pela secretaria Municipal de segurança, 
Trânsito e Transporte urbano . Credenciamento e recebi-
mento dos envelopes até as 13h45min do dia 04/10/2019 no 
Núcleo de licitações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 
15 / 4º andar - Centro) . sessão para abertura de envelopes e 
julgamento às 14h00min do dia 04/10/2019 . o edital estará 
à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de lici-
tações e Compras e no site da Prefeitura Municipal de sete 
lagoas, endereço: www .setelagoas .mg .gov .br . aparecida 
Maria duarte Barbosa – Presidente da Comissão

7 cm -16 1272742 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TArumirim
 Processo licitatório: 93/19
 Pregão Presencial: 41/19

o departamento de licitação do Município de Tarumirim 
vem por meio desta ERRATA, retificar que onde se lê aber-
tura dia 23/09/2019 leia-se abertura dia 08/10/2019 .

2 cm -16 1272532 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

aviso de republicação . Pregão Presencial srp: N .º 
00050/2019 . Processo N .° 000324/2019 . objeto: aquisição 
de sementes de Grama Folha larga Tipo amendoim . o 
Município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três 
Corações, Com sede Na av . Brasil, N .º 225, Bairro Jardim 
américa, Cep 37 .410-900, Torna Pública a licitação Na 
Modalidade Pregão Presencial srp . data de abertura dos 
envelopes: dia 01 de outubro de 2019 Às 09h30min . ende-
reço: av . Brasil, N .º 225 – Jardim américa/ departamento de 
licitação . sob a responsabilidade da secretaria Municipal 
de esportes, Conforme lei Federal N .º 8 .666 de 21 .06 .1993 
e alterações, lei N .° 10 .520/02 e Pelas demais Condições 
Fixadas Neste edital . o edital Completo, seus anexos, 
Impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão 
ser acompanhados Pelos Interessados Para Ciência atra-
vés do site Www .Trescoracoes .Mg .Gov .Br ou No depar-
tamento de licitação das 09:00 Às 11:00 e das 13:00 Às 
17:00 Horas . Três Corações, 16 de setembro de 2019 . alzira 
araújo de oliveira . Pregoeira

4 cm -16 1272521 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm BoNiTA
 – Pl055/2019 – Pr- Nº040/2019– aquisição de peças para 
serem utilizadas em veículos da frota municipal . Tipo de 
licitação: Menor preço Critério de julgamento’ maior per-
centual de desconto por lote na tabela vigente do municí-
pio . data/hora do recebimento dos envelopes 03/10/2019 . 
09:00 h . Maiores informações: av . são Paulo, nº 83, Centro, 
Vargem Bonita, MG, pelo telefone: (037) 3435–1131, pelo 
e-mail: licitacao@vargembonita .mg .gov .br – Maria apare-
cida de lima-Presidente CPl .

2 cm -16 1272695 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGiNHA-mG

CHaMada PÚBlICa Nº 005/2019
deCIsÃo

 a Comissão Permanente de licitações do Município de Var-
ginha-M .G ., para os efeitos do artigo 109, inciso I, alínea ‘b’ 
da lei de licitações e em observância ao estabelecido no § 
1º do artigo 109 do citado diploma legal, torna público que 
o sorteio realizado na data de treze de setembro determinou o 
Leiloeiro Gilson Aparecido Mariano como Leiloeiro Oficial 
do Município de Varginha para o leilão para venda de Bens 
Móveis Inservíveis para a administração . Varginha (MG), 16 
de setembro de 2019 . Julio Cesar rezende angelo - Presi-
dente suplente da Comissão Permanente de licitações .

3 cm -16 1272668 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 
uasG 985427– aviso de licitação – Processo 2928/2019 . o 
Município de Viçosa-MG torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão eletrônico nos termos da lei 10 .520/02, regulamen-
tada pelo decreto Municipal nº 5 .237/2018, aplicando subsi-
diariamente, no que couber, a lei 8 .666/93, para Concessão 
de espaço público em caráter precário e oneroso para a explo-
ração por pessoa jurídica de toda Praça de alimentação a ser 
instalada para a realização das festividades de comemoração 
do aniversário da Cidade nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 
2019, sem ônus para o município de Viçosa – MG, em troca 
do fornecimento de infraestruturas (barracas, palco, som, ilu-
minação, gradis, sanitários químicos, tendas e geradores) . 
a data de início e abertura será 27/09/2019 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 
Viçosa-MG Viçosa, 16 de setembro de 2019 . Ângelo Che-
quer – Prefeito Municipal

4 cm -16 1272594 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG 

torna público realização do processo licitatório n .º 071/2019 
– Pregão Presencial n .º 039/2019 – registro de preço para 
contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com forne-
cimento de peças e acessórios para manutenção nos veícu-
los pesados pertencentes à frota do Município, com forneci-
mento de peças e acessórios de reposição originais/1ª linha . 
abertura dos envelopes: 30/09/2019 às 09:00 hs . edital na 
Prefeitura Municipal das 08:00 às 11:00hs e 12:00 às 16:00 
em dias úteis . Claudiomir José Martins Vieira – Prefeito 
Municipal .

3 cm -16 1272570 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELA NoVA/mG 
– setor de licitação – aVIso lICITaçÃo – 4ª PuBlICa-
çÃo - PP 013/2019 – PrC 023/2019 . oBJeTo: contratação 
de empresa para prestação de serviços de conexão a internet 
abertura:30/09/2019 – 09:00 hs . Informações 31–3727–1110 . 
edital no site: www .capelanova .mg .gov .br . Capela Nova 
04/09/19 . adelmo r . Moreira – Prefeito Municipal .

2 cm -16 1272708 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABiNoPoLiS/mG
 - Torna publico aviso de lICITaçÃo – Pregão Presencial 
51/2019 - Proc . 87/2019 . objeto: registro de preço para con-
tratação de empresa especializada na confecção de uniformes . 
Menor Preço por item . abertura 27/09/2019 . Maiores infor-
mações www .sabinopolis .mg .gov .br – Pregoeiro Municipal .

2 cm -16 1272714 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
 -TorNa PÚBlICo raTIFICaçÃo: Inexigibilidade nº 
017/2019 Processo: 269/2019 . Contratação dos artistas 
Clayton & romário, a se apresentarem em 21 de setembro na 
Festa do Cavalo na comunidade do Brumado - representado 
pela empresa C&r Produções e eventos ltda-Me, no valor 
de R$ 45.000,00. Vanilson dos Santos Porfilho – Secretário 
de esportes lazer e eventos .

2 cm -16 1272703 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG - 
TorNa PÚBlICo raTIFICaçÃo: Inexigibilidade nº 
019/2019 Processo: 0271/2019 . Contratação de Curso de Cer-
tificação de Ouvidores para a servidora Danúbia Stefany Silva 
rosário: INsTITuTo de deFesa da CIdadaNIa e da 
TraNsParÊNCIa - IdCT - CNPJ: 16 .894 .466/0001-18, no 
valor de r$ 585,00 . Iracema aparecida da silva - secretária 
de administração .

2 cm -16 1272705 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riACHo DoS mACHADoS

 aviso de licitação – Pregão Presencial nº 015/2019 . exclu-
sivo para MPe . Tipo: Menor Preço por item . objeto: aqui-
sição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros destina-
dos a merenda escolar desta municipalidade . dia da licitação: 
27/09/2019 às 09:30hs . local: Praça santo antônio, 01–Cen-
tro, riacho dos Machados/MG . edital disponível no site 
www .riachodosmachados .mg .gov .br e no setor de licitação 
da prefeitura . Maiores informações (38) 3823-1112 .

 riacho dos Machados/MG, 16 de setembro de 2019 .
 elton Marques de almeida – Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272600 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TAPirA/mG
eXTraTo do aVIso de edITal

de PreGÃo PreseNCIal Nº 045/2019
oBJeTo: registro de preços para contratação de empresa 
especializada para locação futura e eventual de estrutu-
ras, a serem utilizadas na realização de eventos diversos a 
serem promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura Muni-
cipal de Tapira/MG - Por um período de 12 (doze) meses, 
conf. especificações constantes do termo de referências - 
anexo I . daTa de reCeBIMeNTo dos eNVeloPes: 
02/10/2019 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, 16 de setembro de 2019 . Bruno Thiago dos reis 
silva - Pregoeiro .

3 cm -16 1272577 - 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 320190916190535027.
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CÂmArA muNiCiPAL DE TAPirA/mG

 decreto legislativo 01/2019 - dispõe sobre o julgamento 
das contas da Prefeitura Municipal de Tapira, relativas à 
execução orçamentária do exercício Financeiro de 2015 e, 
considerando o disposto no artigo 340, § 1°, do regimento 
Interno dessa Casa de leis, “o qual determina que a Comis-
são de Justiça, Finanças e direitos Humanos, conclua sem-
pre, em seu parecer, por Projeto de decreto legislativo, que 
tramitará em regime de urgência, propondo a aprovação ou 
rejeição do parecer do Tribunal de Contas do estado, obser-
vada a defesa técnica do Prefeito”; CoNsIderaNdo o 
parecer emitido pela Comissão de Justiça, Finanças e direi-
tos Humanos, “a qual opinou pela emissão de decreto legis-
lativo, que tramita em regime de urgência, propondo a apro-
vação do parecer do Tribunal de Contas do estado de Minas 
Gerais no processo n° 1007881 e, por consequência, a rejei-
ção das contas referente ao exercício financeiro do ano de 
2015”; CoNsIderaNdo o disposto no artigo 340 e seguin-
tes do regimento Interno dessa Casa de leis . Faço saBer 
que a Câmara Municipal de Tapira aprovou e, eu, o Presi-
dente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 44, § 6° 
da lei orgânica Municipal, promulgo o seguinte decreto 
legislativo: art . 1º Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura 
Municipal de Tapira - Minas Gerais, relativas à execução 
orçamentária do exercício financeiro de 2015, acatando e 
aprovando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Con-
tas do estado de Minas Gerais, no processo de n° 1007881 
e, o parecer emitido pela Comissão de Justiça, Finanças e 
direitos Humanos . art . 2º este decreto legislativo entra em 
vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário . Plenário Pedro rodrigues da silva da Câmara 
Municipal de Tapira/MG; Tapira, 09 de setembro de 2019 . 
Vereador - elizeu daniel lourenço - Presidente da Câmara 
Municipal de Tapira .

7 cm -16 1272679 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CuPArAQuE/mG
CarTa CoNVITe Nº 002/2019

o Município de Cuparaque/MG, através da sua Comissão 
Permanente de licitações, publica o eXTraTo de CoN-
TraTo referente à contratação de empresa de engenharia 
para execução de 1 .178,05 m² de calçamento em bloquete 
sextavado e=8 cm, 548,50 m de sarjeta tipo 1, 50 X 5, 699,77 
m de meio fio de concreto Pré moldado Tipo A, na estrada 
de acesso ao cemitério, no distrito de aldeia, Travessa ave-
nida Pedro Ferreira Tomé, no distrito de aldeia e rua Pedro 
eugênio Bonjour, Centro, Município de Cuparaque, con-
forme Convênio nº 1491000550/2018/seGoV/PadeM e 
a empresa: eCousa CoNsTruções e eMPreeNdI-
MeNTos eIrelI - Me, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 33 .803 .257/0001-30, 
derivado do Processo administrativo nº 030/2019 - Carta 
Convite nº 002/2019 - Contrato administrativo nº 025/2019 . 
Com o valor global de r$ 113 .822,99 (cento e treze mil 
oitocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) . 
recursos orçamentários: Ficha 548 - 15 .452 .2020 .1036 - 
4 .4 .90 .51 .00 - Fonte de recurso 1 .24 .00 . Terá vigência a par-
tir da data de sua assinatura e término no dia 31 (trinta e um) 
do mês de dezembro de 2019 . Átila Michel Miranda da silva 
- Comissão Permanente de licitação .

5 cm -16 1272604 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrANCiSCo Sá/mG
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 102/2019

PreGÃo PreseNCIal Nº 032/2019
oBJeTo: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de fornecimento de link de internet banda 
larga e de link de internet dedicado, via fibra óptica ou via 
rádio, de alta qualidade, para transmissão e recepção de dados 
- modo bidirecional, que permita o tráfego de informações 
entre localidades a nível nacional simultaneamente, acesso 
à rede mundial de computadores (internet), de segurança de 
acesso e dados, e, monitoramento para diversas secretarias 
do Município de Francisco sá/MG, com equipamentos em 
regime de comodato (ITeNs FrusTrados da ÚlTIMa 
lICITaçÃo) . abertura da sessão dia 26 de setembro de 
2019 às 09h00min . Telefone: 38 - 3233-1325 - site: www .
franciscosa .mg .gov .br ou e-mail: licitacaofranciscosa2017@
gmail.com - Pregoeira Oficial: Rosângela Oliveira Ramos.

4 cm -16 1272537 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FroNTEirA/mG
aVIso - edITal de lICITaçÃo - PreGÃo PreseN-
CIal Nº 113/2019 - rP 74 - “MeNor Preço Por ITeM” 
o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna 
público que fará realizar no dia 30 de setembro de 2019 Às 
09:00, no deParTaMeNTo de lICITaçÃo - na av . 
Minas Gerais nº 110 - Centro - Fronteira/MG, objetivando o 
registro de preços para contratação de empresa especializada 
no fornecimento e instalação de estruturas metálicas, tais 
como portões, portas e correlatos, bem como mão-de-obra na 
área de serralheria, a serem utilizadas por diversas secreta-
rias desta administração, por um período de 12 (doze) meses . 
Fronteira, 16 de setembro de 2019 - elaINe PINesso 
- PreGoeIra .

3 cm -16 1272586 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
moNTE FormoSo/mG

aVIso de lICITaçÃo - Pl 031/2019 - PreGÃo Pre-
seNCIal Nº 021/2019 - objeto:registro de preços objeti-
vando a futura e eventual aquisição de Casco de Botijão de 
Gás 13 kg (botija) e recarga de Gás (GlP) para botijões com 
13 kg, em atendimento a demanda dos diversos setores da 
administração . Tipo: Menor Preço por Item . aBerTura 
dos eNVeloPes: dia 30/09/2019, às 10h00min .
aVIso de lICITaçÃo - Pl 032/2019 - PP 022/2019 - 
objeto: registro de preços objetivando a futura e eventual 
aquisição de Materiais de limpeza, Higiene Pessoal e uten-
sílios de Copa e Cozinha,em atendimento a demanda dos 

diversos setores da administração . Tipo: Menor Preço por 
Item . aBerTura dos eNVeloPes: dia 01/10/2019, às 
08h00min local: sala de licitações da Prefeitura narua Pri-
mitivo Barbuda, 211 . edital e informações no mesmo ende-
reço, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 horas ou 
pelo Tel: (33) 3745-8001 . Monte Formoso 16/09/2019 . José 
Gomes da silva - Prefeito Municipal .

4 cm -16 1272613 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GAmELEirAS/mG
aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo 

PreseNCIal Nº 26/2019
o município de Gameleiras/MG, torna público que fará rea-
lizar PreGÃo PreseNCIal srP Nº 26/2019, no dia 30 de 
setembro de 2019, às 09h00min horas, na sede da Prefeitura 
de Gameleiras/MG, localizada na rua Nicolau antunes, 09 - 
Centro - Gameleiras/MG, tipo menor preço por item . objeti-
vando o registro de preços referente à aquisição de material 
pedagógico, brinquedos e esportivo em geral . o edital poderá 
ser solicitado na sede da Prefeitura ou pelo e-mail: licitacao-
gameleiras@yahoo .com - João Paulo Pereira da silva - Pre-
goeiro Oficial.

3 cm -16 1272836 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo Do rio VErDE/mG

ProCesso lICITaTÓrIo Nº 00049/2019 - PreGÃo 
PreseNCIal Nº 00022/2019 . o Município de Conceição 
do rio Verde, pessoa jurídica de direito público interno, atra-
vés do Poder executivo, com sede à Praça edward Carneiro, 
nº 11, CeP: 37 .430-000 . empresa: CoMerCIal Flo-
rIaNo & CosTa - Me, CNPJ Nº 10 .768 .487/0001-00, 
sediada à rua Cônego adolfo Carneiro, nº 1034, Bairro 
loteamento do Vale II, em santa rita do sapucaí, estado de 
Minas Gerais, CeP: 37 .430-000, neste ato representada pela 
srta . Bianca Floriano da Costa, brasileira, solteira, empresá-
ria, portadora do rG: MG-12 .140 .055, expedida pela secre-
taria de segurança Pública do estado de Minas Gerais, ssP/
MG, portadora do CPF: 123 .808 .666-78, residente e domici-
liada a rua antenor Pinto de almeida, nº 47, Bairro Jardim 
santo antônio, na Cidade de santa rita do sapucaí, estado 
de Minas Gerais, CeP: 37 .430-000 . objeto: rescisão uni-
lateral do Contrato administrativo nº 00069/2019 . a resci-
são contratual em questão encontra amparo no disposto no 
art . 79, Inciso I, e art . 77 e 78, Inciso I, da lei Federal nº 
8 .666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula 
Nona do Contrato Originário. Rescisão firmada em 09 de 
setembro de 2019 .
PreFeITura MuNICIPal de CoNCeIçÃo do rIo 
Verde/MG . ProCesso lICITaTÓrIo Nº 00050/2019 - 
PreGÃo PreseNCIal Nº 00023/2019 . o Município de 
Conceição do rio Verde, pessoa jurídica de direito público 
interno, através do Poder executivo, com sede à Praça edward 
Carneiro, nº 11, CeP: 37 .430-000 . empresa: CoMerCIal 
FlorIaNo & CosTa - Me, CNPJ Nº 10 .768 .487/0001-00, 
sediada à rua Cônego adolfo Carneiro, nº 1034, Bairro 
loteamento do Vale II, em santa rita do sapucaí, estado de 
Minas Gerais, CeP: 37 .430-000, neste ato representada pela 
srta . Bianca Floriano da Costa, brasileira, solteira, empresá-
ria, portadora do rG: MG-12 .140 .055, expedida pela secre-
taria de segurança Pública do estado de Minas Gerais, ssP/
MG, portadora do CPF: 123 .808 .666-78, residente e domici-
liada a rua antenor Pinto de almeida, nº 47, Bairro Jardim 
santo antônio, na Cidade de santa rita do sapucaí, estado 
de Minas Gerais, CeP: 37 .430-000 . objeto: rescisão uni-
lateral do Contrato administrativo nº 00075/2019 . a resci-
são contratual em questão encontra amparo no disposto no 
art . 79, Inciso I, e art . 77 e 78, Inciso I, da lei Federal nº 
8 .666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula 
Nona do Contrato Originário. Rescisão firmada em 09 de 
setembro de 2019 .

9 cm -16 1272593 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTA mArGAriDA/mG.

 resulTado da ToMada de Preço Nº 002/2019 . o 
Município de santa Margarida/MG torna público, nos ter-
mos da lei nº 8 .666/93, o resultado da Tomada de Preço nº 
002/2019 . objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de engenharia para execução de obra 
de engenharia de construção/ampliação da escola Municipal 
Májolo Costa Machado, localizada no Bairro Nossa senhora 
das Graças (agrovila Costa Machado), conforme projetos, 
planilhas, cronograma, especificações técnicas. A Presidente 
da Comissão Permanente de licitação adJudICa o respec-
tivo objeto a favor da licitante vencedora: CIa TraNsPor-
Tes e CoNsTruções eIrelI, inscrita no CNPJ sob o nº 
22 .723 .090/0001-81, com o valor global de r$ 415 .499,75 
(Quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais e setenta e cinco centavos), por ter atendido todos os 
requisitos exigidos no edital e apresentar proposta compa-
tível com o praticado no mercado . Marcela Mendes de oli-
veira - Presidente da Comissão Permanente de licitação .

4 cm -16 1272803 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LuiSBurGo/mG. 
TP Nº 07/2019 . aviso de prorrogação da data de licitação . 
Torna público a prorrogação da data do Processo licitatório 
nº 060/2019 - Tomada de Preço nº 07/2019 . objeto: serviço 
de apoio administrativo, operacional e técnico . o Processo 
antes marcado para o dia 16/09/2019, se dará em nova data, 
no dia 24/09/2019 às 15:00 horas . a cópia do edital poderá 
ser requerida pelo Fax: (33) 3378-7000, e os esclarecimentos 
necessários serão obtidos no setor de licitações da Prefei-
tura Municipal de luisburgo, situado na rua José Petroni-
lho Inácio de souza, Número 66, Centro, CeP: 36 .923-000, 
luisburgo/ MG .

3 cm -13 1272489 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TiroS/mG. 
Pregão nº 32/2019 . o Município de Tiros torna público o Pre-
gão nº 32/2019 . registro de Preços para eventual aquisição 
de Materiais odontológicos e de laboratório para atender o 
Fundo Municipal de saúde . abertura dos envelopes será dia 
01/10/2019 às 09:00 horas . o edital completo e mais infor-
mações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Munici-
pal de Tiros, na Praça santo antônio, 170 - Centro . Telefone: 
(34) 3853-1221 e endereço eletrônico: www .tiros .mg .gov .br .

2 cm -16 1272591 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG.
 extrato de Contrato . Processo nº 122/2019 - Pregão nº 
064/2019 . objeto: Contratação de Monitores, com compro-
vação de habilidade técnica, para ministrar aulas em moda-
lidades específicas para atender as necessidades da Secreta-
ria de desenvolvimento e Promoção social, em sistema de 
registro de Preços . Vigência do Contrato: 12 meses . Con-
tratante: Município de elói Mendes - Prefeitura . Contratada: 
lucimara das Graças Martins - Item 6 (r$ 22,50); Cristina 
Bernardes de Bem - Item 7 (r$ 20,00); Maria José dos san-
tos oliveira - Item 1 (r$ 20,00); Maria sônia souza Barbosa 
oliveira - Item 5 (r$ 20,00) . Paulo roberto Belato Carva-
lho - Prefeito Municipal . lucimara da Graça Martins, Cris-
tina Bernardes de Bem, Maria sônia souza Barbosa oliveira, 
Maria José dos santos oliveira .
PreFeITura MuNICIPal de elÓI MeNdes/MG . 
extrato de Contrato . Processo nº 125/2019 - Pregão nº 
066/2019 . objeto: registro de Preço para futura e possível 
compra de Combustível para abastecimento do tanque da 
Frota Municipal . Vigência do Contrato: 12 meses . Contra-
tante: Município de elói Mendes - Prefeitura . Contratada: 
rede sol Fuel dIsTrIBuIdora lTda - Item 1 (r$ 
4,79); TraNsPorTadora BrITo & BrITo lTda - Item 
2 (r$ 3,85) . Paulo roberto Belato Carvalho - Prefeito Muni-
cipal . Flávio Jandoso Navarro . João Pedro de lima Brito .

5 cm -16 1272849 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErrANoS
reTIFICaçÃo de edITal - ProCesso de lICITa-
çÃo de Nº 093/2019 - ToMada de Preços de Nº 
002/2019 oBJeTo: técnica e preço, para a contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços técnicos 
profissionais de consultoria e assessoria contábil com dis-
ponibilização de software para administração pública a Pre-
feitura Municipal de serranos, estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação 
vigente, torna público que a sessão pública marcada para o 
dia 23 (vinte e três) de setembro, foi reagendada para o dia 
18 (dezoito) de outubro as 10:00 (dez) horas por conta de 
retificação do edital. O texto integral do Edital está disponí-
vel a partir desta data na sede da Prefeitura . outros esclare-
cimentos poderão ser obtidos pela Comissão Permanente de 
licitação na Praça 12 de dezembro, nº 60, Centro, na cidade 
de serranos - MG, ou pelo Telefone (35) 3322-1150 . serra-
nos, 16 de setembro de 2019 . alan Mariano da silva - Pre-
sidente da CPl

4 cm -16 1272748 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG
aVIso de reTIFICações - edITal PP Nº 079/2019 - o 
Munic .de Timóteo torna público aos interessados, que foram 
efetuadas retificações no Edital do PP nº 079/2019, PA nº 
248/2019, que tem por objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços de publicação legal (avisos de licita-
ção, resumos de contratos, convênios, aditivos e demais atos 
legais) no Município de Timóteo, em jornal de grande circu-
lação no estado . Comunica ainda que o presente edital devi-
damente retificado, encontra-se à disposição dos interessa-
dos pelo endereço eletrônico: http://transparencia .timoteo .
mg .gov .br/licitacoes . os envelopes de ProPosTa CoMer-
CIal e doCuMeNTos de HaBIlITaçÃo serão recebi-
dos na sessão pública do Pregão, na sala de licitações do 
Paço Municipal, localizada na avenida acesita, n .º 3 .230, 
Bairro são José, Timóteo/MG, iniciando-se às 14:00hs do 
dia 30/09/2019 . Timóteo, 13/09/2019 . Claudilea P . oliveira 
Thomaz – Pregoeira .

4 cm -16 1272514 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AuGuSTo DE LimA-
aVIso de lICITaçÃo PreGÃo PreseNCIal 
Nº045/2019- o Município de augusto de lima/MG, torna 
público que fará realizar Pregão Presencial Nº045/2019 pres-
tação de serviços de manutenção, conservação e recupera-
ção dos poços artesianos do município com fornecimento 
de peças . Tipo: Menor Preço por Item: data de entrega dos 
envelopes de Proposta e documentação: 30/09/2019 até às 
12:30h . Informações e edital poderão ser obtidos na Prefei-
tura Municipal, na av . Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Tele-
fax: (38) 3758-1279 / e-Mail licitacaoaugustodelima@bol .
com .br – João Carlos Batista Borges- Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272672 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio 
PArDo DE miNAS/mG

aviso de licitação - Processo nº 0119/2019 - Pregão registro 
de Preço nº 069/2019 - objeto: registro de preço para futura 
e eventual aquisição de medicamentos e materiais hospitalar 
destinados a manutenção dos serviços da secretaria Muni-
cipal de saúde deste município, com entrega dos envelopes 
até as 08:00:00 horas do dia 01/10/2019 . Maiores informa-
ções pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através do e-mail 
licitação@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Prefeitura 
Municipal de rio Pardo de Minas - 16/09/2019 - Marcus 
Vinicius de almeida ramos - Prefeito Municipal .

3 cm -16 1272718 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
áGuAS FormoSAS/mG

Processo licitatório Nº 042/2019 - Pregão Presencial srP 
Nº 021/2019 . aviso de licitação - objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual Aquisição de Meio-fio de concreto 
pré-moldado data/abertura: 27/09/2019, às 08:00h . Maio-
res informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto 
ao site www .aguasformosas .mg .gov .br, na C .P .l . em dias 
úteis, no horário de 07:00 às 13:00h, Tel: (33) 3611-1450, 
ramal 29 ou pelo e-mail: licita@aguasformosas .mg .gov .br . 
Águas Formosas - MG, 16/09/2019 . sérgio Fernandes Costa 
- Pregoeiro .

PreFeITura MuNICIPal de ÁGuas ForMosas/MG 
- Processo licitatório Nº 043/2019 - Pregão Presencial srP 
Nº 022/2019 . aviso de licitação . objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de pneus novos, câma-
ras de ar e protetores novos, visando atender à frota de veí-
culos da Prefeitura Municipal . data/abertura: 01/10/2019, 
às 08:00h . Maiores informações e cópias do edital poderão 
ser obtidas junto ao site www .aguasformosas .mg .gov .br, na 
C .P .l . em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00h, Tel: (33) 
3611-1450, ramal 29 ou pelo e-mail: licita@aguasformosas .
mg .gov .br . Águas Formosas – MG, 16/09/2019 . antônio 
Hermínio Neto - Pregoeiro .

5 cm -16 1272701 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riACHiNHo/mG
edITal 01/2019 - a Prefeitura Municipal de riachinho/
MG torna público que estarão abertas inscrições ao Con-
curso Público de Provas objetivas, Práticas e Títulos para 
provimento de cargos de seu quadro Permanente nos termos 
do Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal, 
conforme lei municipal e das normas estabelecidas em edi-
tal, para os Cargos de auxiliar de serviços Gerais, Canti-
neira, Coveiro, Gari, Jardineiro, rondante/vigia, Mecânico, 
Motorista, operador de Máquinas, operador de Máquinas 
Pesadas, Pedreiro, agente administrativo, agente Comuni-
tário de saúde, agente de endemias, assistente administra-
tivo, auxiliar administrativo, auxiliar de Biblioteca, auxi-
liar de Consultório dentário, auxiliar de laboratório, Fiscal 
de obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilân-
cia sanitária, Monitora de Creche, recepcionista, secretá-
rio escolar, auxiliar de enfermagem, Técnico em radio-
logia, Técnico em Contabilidade, Técnico de enfermagem, 
assistente social, Contador, enfermeiro, engenheiro Civil, 
Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médico, Médico Pediatra, Nutricionista, odontólogo, odon-
tólogo PsF, Professor educação Básica PeB, Professor P1 
artes, Professor P1 educação Física, Professor P1 Inglês, 
Especialista Educação Básica e Psicólogo. As inscrições fica-
rão abertas no período de 18/11/2019 a 17/12/2019, via inter-
net pelo site www .exodusaudiadm .com .br . o edital estará 
disponível no site www .exodusaudiadm .com .br, nos quadros 
de aviso da Prefeitura Municipal e/ou meio eletrônico . ria-
chinho/MG, 16/09/2019 - liedson silva Martins - Prefeito 
Municipal .

6 cm -16 1272771 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo JoSÉ DA LAPA/mG

 registro de Preços Nº 027/2019 - o Município de são José 
da lapa torna público reGIsTro de Preços Nº 027/2019 
cujo objeto é a aquisição de material para o desenvolvimento 
de atividades de Fonoaudiologia e Fisioterapia no NasF, 
com abertura marcada para 27/09/2019 às 13h00min . Cópia 
do edital completo no site - edilaine Thomaz dos santos Jar-
dim - Pregoeira .

2 cm -16 1272693 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGoLÂNDiA/mG
aviso de licitação - Pl n .º 027/2019 - Pregão Presencial nº 
008/2019 Tipo: Menor Preço unitário . objeto: Contratação 
de empresa para executar os serviços de moldagem, con-
fecção e adaptação de próteses dentárias (totais e parciais), 
consistindo tais próteses em Prótese Total Mandibular, Pró-
tese Total Maxilar, Prótese Parcial Mandibular removível e 
Prótese Parcial Maxilar removível, de acordo com a Por-
taria nº . 1670/2019 do Ministério de estado da saúde con-
forme especificações e condições constantes do Edital e seus 
anexos . data, hora e local para abertura dos envelopes: dia 
30/09/2019, às 09:00 h, rua Prefeito Quim Júlio, n .º 63, Pre-
feitura Municipal . Cópias do edital licitacaovirgolandia@
hotmail .com ou no endereço acima mencionado . Informa-
ções tel . (33) 3295-1606 . 

(a) arnaldo de oliveira Braga - Prefeito Municipal .
3 cm -16 1272706 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
FruTA DE LEiTE/mG

 Inexigibilidade N° 006/2019 - aviso de Publicação - a Pref . 
Municipal de Fruta de leite/MG - torna público o extrato 
do Contrato N° 038/2019 referente ao Processo licitatório 
nº 049/2019, Inexigibilidade N° 006/2019 . objeto: Contra-
tação de sociedade de advogados para prestação de serviços 
de assessoria e consultoria jurídica, no tocante ao assesso-
ramento do poder executivo municipal nas questões de alta 
complexidade e relevância para o Município de Fruta de 
leite/MG . Contratada: adrIaNNa BellI PereIra de 
souZa soCIedade de adVoGados inscrita no CNPJ 
sob n° 65 .179 .624/0001-63 . Valor: r$ 120 .000,00 (cento e 
vinte mil reais) . Vigência: 30/08/2019 a 30/08/2020 .

3 cm -16 1272713 - 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 320190916190535028.
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