
PREFEITURAMUNICIPALDE

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 024/2019

Pregão nº 018/2019

Objeto: Aquisição de complementos

e suplementos alimentar para

manutenção da alimentação escolar

e vigilância nutricional para

distribuição gratuita na Secretaria

de Saúde deste município, com

entrega dos envelopes até as 08:00:00

horas do dia 20/03/2019. Maiores

informações 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 - 26/02/2019.

Marcus Vinicius de Almeida Ramos

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG

Processo n.º 019/2019 – Pregão SRP 013/2019 - Objeto: Registro de preços
para aquisição de brinquedos para as crianças matriculadas na Escola Pro-
Infância, a ser adquiridos com recurso do FNDE “TERMO DE
COMPROMISSO PAR Nº 201306034. Data: 10/04/2019 as 09:00 horas - O
Edital se encontra disponível no site http://buenopolis.mg.gov.br/953-2/.
Informações: email: licitacao@buenopolis.mg.gov.br- CPL.

Célio Santana - Prefeito Municipal.

PREFEITURAMUNICIPALDE UBAÍ/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE UBAI/MG - torna público processo licitatório nº 017/2019
- Pregão Presencial Nº 06/2019. Objeto: Registro de Preços Visando a Aquisição de
Peças para Manutenção dos Consultórios Odontológicos deste Município. DATA DE
ABERTURADASESSÃO: 15/03/2019 - Horário: às 09:00mim - EDITAL disponível no site:
www.ubai.mg.gov.br ou através do e-mail licitacao@ubai.mg.gov.br ou
licitacaoubai@gmail.com, e ainda na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ubai/MG,

Maria Helena Martins Neta - Pregoeira Municipal. Ubaí/MG 26-02-2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento eAções Urbanas – CODAU,Autarquia
Municipal, inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 25.433.004/0001-94, isento de inscrição estadual, com
sede Administrativa na Avenida da Saudade nº 755, Bairro Santa Marta, na cidade de Uberaba/
MG, torna público, para conhecimento dos interessados, na forma da Lei Federal de n° 8.666, de
21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, realizará licitação, sob o número de ordem 01/2019,
na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo “menor preço por lote sobre regime de empreitada
por preços unitários”. Objeto: contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de En-
genharia Especializados em Barragem Mista, compreendendo serviços de gerenciamento técnico/
 scalização e movimento de terra, concreto, sistema hidráulico, instrumentação de obras comple-
mentares, obra barragem mista no Rio Uberaba, denominada Barragem Prainha, conforme condi-
ções contidas no Projeto Básico anexos ao edital. As despesas decorrentes do objeto desta licitação
serão 90% provenientes de recursos Federais “OGU” e 10% recursos próprios. Os interessados em
adquirir cópia do Edital e seus anexos, poderão retirá-lo, a partir do dia 27 de fevereiro de 2019
na Sede Administrativa do CODAU, na Seção de Licitações, ou pelo site: “www.codau.com.br”.
Abertura da sessão da concorrência e credenciamento dos licitantes será dia 02 de abril de 2019 às
09h00min: Telefones: (34) 3318-6037/6036 e e-mail: licitacao@codau.com.br, ou visite o sitio do
CODAU: www.codau.com.br. Uberaba, 26 de fevereiro de 2019. Luiz Antônio Molinar Henrique,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços, Obras e Projetos de Engenharia.

PREFEITURAMUNICIPALDE

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação
Processo nº 025/2019
Pregão nº 019/2019

Objeto: Aquisição de fraldas
descartáveis para distribuição
gratuita, atendimento a decisões
judiciais e requisições do serviço
social das Secretarias de Saúde,
assistência social e educação
deste município, com entrega
dos envelopes até as 08:00:00
horas do dia 21/03/2019. Maiores
informações 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 - 26/02/2019.
Marcus Vinicius de Almeida Ramos

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 000010/2019
PREGÃO Nº 000006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OMunicípio de Manga-MG torna público para conhecimento dos interessados,
que realizará no dia 14/03/2019 às 09:00:00 horas, em sua sede a Praça
Presidente Costa e Silva, 1.477, Centro, Manga-MG, licitação na modalidade
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para a aquisição de Gás de
Cozinha, uso doméstico, botijão com capacidade para 13kg, embalagem
contendo dados da identi)cação do produto, data de fabricação, prazo
de validade e indicação do número do lote, conforme especi)cações
constantes do edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida no site:
www.manga.mg.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações e Contratos,
no referido endereço, no horário de 08:30 às 11:30 horas, nos dias úteis.
Manga-MG, 26 de fevereiro de 2019. Edílson Silva Dutra-Pregoeiro O)cial.

PREFEITURAMUNICIPALDE

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação

Processo nº 023/2019

Pregão nº 017/2019

Objeto: Contratação de empresa

destinada ao fornecimento de

alimentação para funcionários em

trabalho das diversas secretarias

deste município, com entrega

dos envelopes até as 08:00:00

horas do dia 19/03/2019. Maiores

informações 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 - 26/02/2019.

Marcus Vinicius de Almeida Ramos

Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACARAMBI -MG
AVISODELICITAÇÃO.

Tomada de Preços nº. 01/2019 - Processo Licitatório nº. 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa, para construção de galpão coberto,
compreendendo o fornecimento de material para execução de piso, alvenaria,
instalações elétricas na Creche Municipal Dona Ruth Seixas, recurso proveniente
da QESE(Quota Estadual de Salário Educação) – Secretaria Estadual de Educação
de Minas Gerais.
Sessão: 14/03/2019, às 08h30min.
Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal.
Informações e Esclarecimentos: (38) 3613-2171. Edital disponível para
fornecimento via email licitação@itacarambi.mg.gov.br, pelo site
www.itacarambi.mg.gov.br, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos.

Itacarambi-MG, 25 de Fevereiro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO. Companhia Operacional
de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas
– CODAU, Autarquia Municipal, inscrito no CNPJ/
MF. sob o nº 25.433.004/0001-94, isento de inscrição
estadual, com sede Administrativa na Avenida da
Saudade nº 755, Bairro Santa Marta, na cidade de
Uberaba/MG, torna público, para conhecimento dos
interessados, na forma da Lei Federal de n° 8.666,
de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores,
realizará licitação, sob o número de ordem 01/2019,
namodalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo “menor
preço por lote sobre regime de empreitada por preços
unitários”.Objeto:contrataçãodeempresaparaPrestação
de Serviços Técnicos de Engenharia Especializados
em Barragem Mista, compreendendo serviços de
gerenciamento técnico/,scalização e movimento de
terra, concreto, sistema hidráulico, instrumentação de
obras complementares, obra barragem mista no Rio
Uberaba, denominada Barragem Prainha, conforme
condições contidas no Projeto Básico anexos ao edital.
As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão
90% provenientes de recursos Federais “OGU” e 10%
recursos próprios. Os interessados em adquirir cópia
do Edital e seus anexos, poderão retirá-lo, a partir do
dia 27 de fevereiro de 2019 na SedeAdministrativa do
CODAU, na Seção de Licitações, ou pelo site: “www.
codau.com.br”. Abertura da sessão da concorrência e
credenciamento dos licitantes será dia 02 de abril de
2019 às 09h00min: Telefones: (34) 3318-6037/6036
e e-mail: licitacao@codau.com.br, ou visite o sitio do
CODAU:www.codau.com.br.Uberaba,26defevereiro
de2019.LuizAntônioMolinarHenrique, Presidente da
ComissãoPermanentedeLicitaçãodeServiços,Obrase
Projetos de Engenharia.
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SERPRAM – SERVIÇODEPRESTAÇÃODEASSISTÊNCIAMEDICO-HOSPITALARS/A
EDITALDE CONVOCAÇÃO

Ficamos senhores acionistas de Serpram –Serviço de Prestação deAssistênciaMedico-Hospitalar
S/A, CNPJ 25658691/0001-46, convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária,
a se realizar na sede da Companhia, à Rua Adolfo Engel, 19, Bloco II, bairro Jardim Tropical,
Alfenas,MG, no dia 08/04/2019, às 20:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem doDia:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 2nanceiras
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018; e b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício e a distribuição de dividendos do referido exercício.
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a
que se refere o art. 133, da lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/18.

Alfenas, 14 de fevereiro de 2019
Dr. José Carlos Miranda - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DA RMBH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação e
Limpeza Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores representados por esta Entidade Sindical

Profissional de primeiro grau, associados ou não àEntidade, que prestam serviços no seguimento
de limpeza urbana terceirizada, nas seguintes cidades: Betim, Brumadinho, Contagem,
Ibirité, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Ribeirão das Neves,

Rio Acima, Sabará e Santa Luzia, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a se

realizar no dia 1º de março de 2019, na Sede Administrativa da Entidade, sito à Rua dos
Jequitibás, 393, 5º andar, às 16h00min (dezesseis horas) em primeira convocação, e, às

16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) em segunda convocação, com qualquer número

de participantes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a)Aprovar ou rejeitar Convenção
Coletiva de Trabalho do seguimento de limpeza urbana, ano base 2019; b)Aprovar ou rejeitar

contribuição negocial; c) Delegar poderes à diretoria da Entidade para firmar instrumento

normativo CCT – 2019, para o seguimento de limpeza Urbana, caso seja aprovada a
proposta; d) Decretar estado de greve geral, caso seja rejeitada a proposta; e) Instaurar

Dissídio Coletivo de Greve, caso seja rejeitada a proposta. Betim, 26 de fevereiro de 2019.

Leonardo Vitor Siqueira Cardoso Vale - Presidente.

CISMEJE DEARAÇUAÍ
O CISMEJE de Araçuaí torna público
que realizará licitação na modalidade
Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2019,
003/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019,
007/2019, 008/2019, Credenciamento
002/2019, 003/2019, 004/2019, 005/2019
006/2019, 007/2019, 008/2019, 001/2019
Contratação de pessoa jurídica para
realizar procedimentos médicos. O
credenciamento se dará a partir no dia
14/03/2019, a partir das 09:00 horas.
Maiores informações (33.3731.2030)

PREFEITURAMUNICIPAL DE FORMIGA/MG

Processo de Licitação Nº. 014/19 - Mod. Tomada de Preços N.º 002/19-Tipo:
Melhor Técnica-Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de publicidade e propaganda, por meio de agenciamento especializado
em conceber, planejar, criar e executar peças e campanhas publicitárias e
intermediar na contratação de veículos de comunicação e de fornecedores
externos de serviços complementares de publicidade. O protocolo dos envelopes

será dia 02/04/2019 até às 08:00 hs. A abertura da sessão será às 8:10 hs, no
dia 02/04/2019. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas,
Formiga/MG. Informações: telefone (37)3329-1843/3329-1844; e-mail:
licitacao@formiga.mg.gov.br; site: www.formiga.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIRITÉ/MG

PA Nº 195/18-PE Nº 067/18. A PMI

através do pregoeiro comunica o

cancelamento da suspensão e a 3ª

retificação que encontra disponível

sites www.ibirite.mg.gov.br e

www.licitacoes-e.com.br, sendo o

Acolhim: 14/03/2019 até 9h00 do dia

18/03/2019 eAbert. disputa de lances:

18/03/2019 às 10h00m.

DMAES DE PONTE NOVA/MG
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

O DMAES de Ponte Nova/MG torna público que estará credenciando
representantes e recebendo envelopes para:
* PROCESSO 006 - PREGÃO 005/2019. OBJETO:Aquisição de 04
(Quatro) Bebedouros Industriais. EXCLUSIVO PARAME OU EPP.
CREDENCIAMENTO: A partir das 13h do dia 18/03/2019.

* PROCESSO 007 - PREGÃO 006/2019. OBJETO: Aquisição de
Canecas e Crachás Personalizados. EXCLUSIVO PARAMEOUEPP.
CREDENCIAMENTO: A partir das 16h do dia 18/03/2019.
Conforme especi+cações e condições doAnexo I -Termo deReferência.
Os envelopes e declarações deverão ser entregues pessoalmente após
o término do credenciamento, ou via postal ou outro meio, desde que
tempestivamente, na Sala do Setor de Compras/Licitações. O Edital
poderá ser obtido no site do DMAES: www.dmaespontenova.mg.gov.
br, ou solicitado em dias úteis, de 12 às 18h, pessoalmente, ou pelo
telefone (31) 3819-5371 (RAMAL PREGÃO) ou e-mail: pregao@
dmaespontenova.mg.gov.br. Pedidos de esclarecimentos, impugnações,
demais informações ou condições se encontram no Edital. Todos os
atos ocorrerão na Sede Administrativa do DMAES, Avenida Ernesto
Trivellato, nº 158, Bairro Triangulo, Ponte Nova/MG.

Ponte Nova/MG, 26/02/2019
Anderson Roberto Nacif Sodré

Diretor Geral
Fabiana Dutra Gomides
Pregoeira O(cial

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
GOVERNADOR VALADARES/MG

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2019. O SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Governador Valadares, torna público que fará
realizar o Processo Licitatório nº 007/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº 007/2019 - tipo menor preço por item, que tem por
objeto a aquisição de AREIA, BICA CORRIDA, BRITAS Nº 0 (ZERO),
Nº 1 (UM) e Nº 2 (DOIS), E PEDRA MARRUADA. O Edital encontra-se
disponível no site: www.saaegoval.com.br, podendo ser obtido também
através do email licitacao@saaegoval.com.br. O início de julgamento
dar-se-á às 09h00min do dia 15 de março de 2019.

Governador Valadares, 26 de fevereiro de 2019.
(a): Sebastião Pereira de Siqueira - Diretor Geral do SAAE.

PREFEITURAMUNICIPALDE BELO HORIZONTE
SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIAURBANIZADORAEDEHABITAÇÃODEBELOHORIZONTE – URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 003/2019 - Processo nº 01-170.702/18-77
OBJETO: Contratação de serviços para continuidade da execução do Projeto de Trabalho Técni-
co Social – PTTS no empreendimento Vila Viva São Tomaz/Aeroporto. MODALIDADE: Con-
corrência. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço, aferido de forma global. REGIME DE EXE-
CUÇÃO: Empreitada por preço unitário. RECURSOS: Contrato de Financiamento 268490-81
firmado junto a Caixa Econômica Federal através do Programa PAC/Pró-Moradia e Tesouro
Municipal através do Fundo Municipal de Saneamento. DATADO JULGAMENTO: 3 de abril
de 2019. HORÁRIODO JULGAMENTO: 09h30m. OBTENÇÃODOEDITAL: O edital e seus
anexos estarão à disposição dos interessados na Supervisão Administrativa e Acervo – Proto-
colo Geral da sede da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL,
localizada em Belo Horizonte, MG, na Avenida do Contorno, nº 6.664, 1º andar, bairro Funci-
onários, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 14h às 16h, e, também, no site
www.pbh.gov.br/licitacoes. As cópias poderão ser obtidas por meio digital, mediante o forne-
cimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica,
com o recolhimento do valor correspondente, calculado conforme a quantidade folhas. A lici-
tação não dispõe de projetos de engenharia. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.

Josué Costa Valadão - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE
MINAS GERAIS - SIND-UTE/MG- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Estadual do Sind-UTE/MG - Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n. 65.139.743/0001-
92, com sede central localizada a Rua Ipiranga n. 80, bairro Floresta, Belo Horizonte - MG,
CEP: 31.015-180, democraticamente eleita no último pleito, em atenção ao disposto no
Capítulo VII, artigos 59 e seguintes do Estatuto Social da entidade, convoca todos os seus
trabalhadores filiados para participarem das eleições gerais para a Diretoria Estadual, Conselho
Geral e para as diretorias de suas subsedes, a saber: Águas Formosas, Além Paraíba, Almenara,
Amazonas, Araguari, Araxá, Barbacena, Barreiro, Betim, Bocaiúva, Bom Despacho,
Brumadinho, Campestre, Campo Belo, Capelinha, Capinópolis, Carangola, Caratinga,
Cataguases, Caxambu, Centro-Sul, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano,
Diamantina, Divinópolis, Esmeraldas, Espinosa, Floresta, Frutal, Governador Valadares,
Ibirité, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaobim, Itaúna, Ituiutaba, Jaíba, Janaúba, Januária, João
Monlevade, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Leopoldina, Manhuaçu, Manga, Monte
Carmelo, Montes Claros, Muriaé, Mutum, Nanuque, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Pará de
Minas, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova,
Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa Luzia, Santa Vitória,
São Francisco, São João Del Rei, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá,
Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Venda Nova, Vespasiano, Viçosa para o triênio
2019/2021, com o seguinte cronograma: 09/03/2019 - Assembleia Estadual para instaurar o
processo eleitoral e eleger a Comissão Eleitoral Geral - Local: Sindipetro/MG - Avenida
Barbacena, 242 - Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais; até 09/03/2019 - Assembleia das
Subsede para instaurar o processo eleitoral local e eleger as comissões eleitorais
locais; 27/02/2019 à 29/03/2019 prazo para inscrição de chapas para Diretoria Estadual,
Diretoria de Subsede e membros do Conselho Geral; início das eleições: dia 22/04/2019 e
término das eleições: até o dia 26/04/2019, no horário de 08hs às 22hs. As inscrições de chapas
que pretendem concorrer à Diretoria Estadual, as candidaturas ao Conselho Geral, bem como
as chapas concorrentes às Diretorias das Subsedes de Belo Horizonte deverão ser dirigidas à
Comissão Eleitoral Geral, na sede central do Sind-UTE/MG, situada à Rua Ipiranga, 80, Bairro
Floresta, Belo Horizonte - MG, de segunda a sexta-feira, no horário de 08hs às 12hs e de 14hs
às 18hs. Aplicam-se os mesmos prazos e horários para a inscrição de candidaturas ao Conselho
Geral e de chapas concorrentes à eleição das Diretorias das demais subsedes do interior, que
deverão ser feitas perante suas respectivas Comissões Eleitorais Locais. O pedido de inscrição
de chapa deverá vir acompanhado dos correspondentes comprovantes de filiação, quitação de
cada candidato e comprovante de endereço, bem como documento de identidade. Os eleitos
para a Diretoria Estadual, os membros do Conselho Geral e direção de Subsedes serão
empossados no dia 16 (dezesseis) de maio de 2019. Belo Horizonte, 27 de fevereiro de
2019. Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora Geral do Sind-UTE/MG.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a Homologação do
resultado )nal do processo seletivo público regido pelo Edital
001/2018, e divulgado em 22 de fevereiro de 2019, para
provimento das funções públicas de Nível Superior.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Presencial 015/19, processo licitatório 021/2019 no dia
15/03/19 às 09h30min, com credenciamento a partir das
09h. Objeto: registro de preços para contratação de empresa
para locação de caminhão hidrojateador - unidade móvel
de hidrojateamento e auto-vácuo, montados em um único
chassi de caminhão, com tanque capacitado mínima para
05m³ de água e 4m³ para armazenamento de detritos,
composto por bomba de alta-pressão regulável - incluindo
deslocamento. O edital na íntegra estará disponível na Rua
São João, 290 - Centro, no horário de 12h às 17h e/ou no site
www.lagoasanta.mg.gov.br – André Luíz Fernandes /Pregoeiro
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