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ENGELMIG ELÉTRICA LTDA.
CNPJ/MF nº 21.066.139/0001-08 – NIRE 31.202.164.263
Ata de Reunião de Sócios realizada em 01 de janeiro de 2019
Data, Hora e Local : Em 01/01/2019, às 10h00, na sede social
Sociedade, na Rodovia BR 262, s/nº, Km 37,9, Manhuaçu-MG.
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa : Moisés
Pêsso da Silveira – Presidente, David Pêsso da Silveira – Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade
de votos: (i) Aprovada, para as finalidades dos artigos 1.117 e
seguintes da Lei 10.406/2002 e dos artigos 224, 225, 226 e 229
da Lei nº 6.404/76, aplicáveis supletivamente, o “ Instrumento de
Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Engelmig Elétrica
Ltda ”, que compõe o Anexo I desta ata, firmado em 01/01/2019
pela administração da Sociedade e das seguintes sociedades: (i)
Engelmig Participações Ltda, CNPJ/MF nº 32.039.480/0001-90
e NIRE 31211220197; (ii) Elo Locadora de Veículos Eireli,
CNPJ/MF nº 17.134.434/0001-87 e NIRE 31600031786; (iii)
Engelpar Participações S.A, CNPJ/MF nº 13.864.261/0001-00 e
NIRE 31300097391; e (iv) JPS Participações Ltda, CNPJ/MF nº
14.088.358/0001-22 e NIRE 31211253303. O Os sócios declararam e fizeram constar nesta ata, por expresso, sua renúncia plena
e irrevogável ao direito de recesso e reembolso previstos no artigo
1.077 da Lei 10.406/2002 e nos artigos 137 e 264, § 3º, da Lei nº
6.404/76, aplicáveis supletivamente. A cisão ora aprovada operarse-á nos exatos termos do Protocolo e Justificação. (ii) Aprovada
e ratificada a nomeação da empresa especializada Lucra Assessoria Contábil, CNPJ/MF nº 22.300.626/0001-56, CRC-MG nº MG
011.937/O, para avaliar o acervo líquido cindido do patrimônio
da Sociedade, pelo valor do patrimônio líquido contábil, em conformidade com o Protocolo e Justificação. (iii) Aprovada o Laudo
de Avaliação do acervo líquido cindido do patrimônio da Sociedade, elaborado pela Avaliadora de acordo com o balanço patrimonial levantado com data-base de 31/12/2018. Conforme especificado no Laudo de Avaliação, o acervo cindido da Sociedade
tem o valor total de R$12.473.383,40, constituído por 04 parcelas,
sendo que a primeira, no valor de R$3.070.711,84 será vertida
para o patrimônio da Engelmig Participações, a segunda, no valor
de R$2.704.816,21, será vertida para o patrimônio da Elo Locadora, a terceira, no valor de R$2.290.305,99, será vertida para o
patrimônio da Engelpar, e a quarta, no valor de R$4.407.549,36,
será vertida para o patrimônio da JPS Participações. (iv) Aprovar
a operação de cisão parcial da Sociedade, nos exatos termos do
Protocolo e Justificação, com versão do acervo líquido cindido
do patrimônio da Sociedade para o patrimônio da Engelmig Participações, Elo Locadora, Engelpar e JPS Participações. O valor
contábil do acervo líquido cindido do patrimônio da Sociedade
será baixado das reservas de lucros, não havendo alteração de seu
capital social. Neste momento, o Presidente declarou cindida parcialmente a Sociedade. (v) Aprovar que a administração da Sociedade possa tomar todas as medidas e providências que se fizerem necessárias à execução e implementação da cisão parcial da
Sociedade, sendo conferidos à administração os poderes para assinar todos os documentos necessários, bem como realizar todas as
transferências de bens e afins.Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi
assinada pelos presentes. Assinaturas :Mesa/Sócios: Moisés Pêsso
da Silveira – Presidente; David Pêsso da Silveira – Secretário.
12 cm -21 1197107 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUASE ESGOTOS (DEMAE)
CONCURSO PÚBLICO
O Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DEMAE) e a
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, no uso de suas atribuições, tornam pública a realização de concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargos de
Nível Fundamental Incompleto, observados os termos das leis
citadas, alterações posteriores, legislação complementar e demais
normas contidas em Edital 01/2019. As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep – Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) no período de 24/04/19
a 26/05/19, observados o horário de Brasília e critérios do Edital. A prova objetiva será realizada, preferencialmente em Campo
Belo/MG, no dia 30/06/19. O Edital, em sua integra, será divulgado nos endereços eletrônicos www.demaecb.com.br e www.
gestaodeconcursos.com.br.
4 cm -21 1196906 - 1
COMPANHIA MANUFATORA DE
TECIDOS DE ALGODÃO
CNPJ/MF nº 19.525.260/0001-09. Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão (“Companhia”) para se reunirem no dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de
2019, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia, na Rua Ondina
Carvalheira Peixoto 123, Cidade de Cataguases, Estado de Minas
Gerais, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i)
deliberar e autorizar a celebração de contratos diversos (inclusive
de permuta) para realização de operações de parceria comercial
visando a construção de um empreendimento comercial multiuso
nos imóveis de propriedade da CMTA, conforme paragrafo 4º.
alínea (a) do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, assim
como analisar e ratificar operações já contratadas; (ii) deliberar e
autorizar a prática de atos de disposição de maquinário da operação fabril de tecidos, conforme parágrafo 4º. alínea (d) do artigo
6º do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem
a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das
ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação na Assembleia a que se refere este Edital deverão
ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da
realização da referida Assembleia Extraordinária. Cataguases, 20
de fevereiro de 2019. Rodrigo Lanna Filho. Diretor Presidente

PRODAUB - PROCESSAMENTO DE
DADOS DE UBERLÂNDIA
Processo Licitatório nº 001/2019, modalidade “Pregão Eletrônico-Registro de Preços nº 001/2019”, do tipo “Menor Preço Por
Item”, via site da Caixa - CEF, Propostas Comerciais até às 08:30
horas do dia 08/03/2019, horário Brasília-DF. Sessão Pública para
recebimento dos lances das 09:00 às 10:00 hrs do dia 13/03/2019.
Objeto aquisição e locação de equipamentos de informática, para
atender as necessidades da administração direta e indireta da P.M.
Uberlândia. Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, ou www.uberlandia.mg.gov.br, sendo condicionada a participação das empresas ao Credenciamento (específico), no site da CEF, até as 23:59 hrs do dia 06/03/2019. Inf. (34)
3239-2439. Uberlândia-MG, 21/02/2019. Reginaldo Aparecido
Mendes - Diretor Presidente
3 cm -21 1197098 - 1

Câmaras e Prefeituras
do Interior
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIO
– Torna público, que em data de 15/03/2019, realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial, sob o n° 2019.01.01, pregão
001/2019, objetivando a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de locação, implantação, suporte técnico e
remoto, e assessoria técnica de software de gestão pública. O edital está disponível para download no site: www.camaraclaudio.
mg.gov.br, ou poderá ser requerido diretamente na secretaria da
Câmara.
2 cm -21 1197137 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA
AVISO: PREGÃO PRESENCIAL CMI Nº 004/2019
Objeto: Registro de Preços, POR ITEM, para contratação de
empresa especializada para futuro e eventual fornecimento de lanches e congêneres para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações editalícias. Recebimento das Propostas e Habilitação dia 11/03/2019,
às 13h00min, no Plenarinho da C.M.I. Edital disponível no sítio
eletrônico: www.itabira.cam.mg.gov.br. Informações: pregaocmi@gmail.com.
Itabira, 21/02/2019. Edelves Alves de Almeida – Pregoeira.
3 cm -20 1196770 - 1
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DO RIO ABAIXO
PROCESSO LICITATÓRIO 029/2019
TOMADA DE PREÇOS 001/2019
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo torna
publico e comunica aos interessados que no dia 18 de Fevereiro
de 2019, ás 09:hs30min, foi realizado o sorteio para a subcomissão técnica, conforme Ata de reunião para sorteio, onde foram
sorteados para compor a Subcomissão técnica de avaliação os
seguintes nomes: Carlos Alberto da Silva Gomes; Cintia Araujo
Silva; Daniela da Silva Costa. São Gonçalo do Rio Abaixo, 18 de
Fevereiro de 2019. Wanderleia de Lourdes Bicalho. Presidente da
Comissão Especial de Licitação.
3 cm -19 1195862 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUAS VERMELHAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2019, no dia 13/03/2019, às 08:00hs, menor preço por item,
objeto registro de preços para a aquisição e recarga de cartuchos e
manutenção das impressoras. Informações através do e-mail: licitacao.prefeirturaav@gmail.com - Edital no site: www.aguasvermelhas.mg.gov.br - Águas Vermelhas/MG, 07/02/2019 - Clécio
Teixeira Alves.
2 cm -21 1197172 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUAS VERMELHAS/MG
Aviso de Licitação - LEILÃO 001/2019 - Torna público a licitação, na modalidade Leilão Público nº 001/2019, visando à venda
de veículos, móveis e equipamentos diversos de diversas marcas
e modelos, consideradas inservíveis, e de recuperação antieconômica para o uso do Município. A realização do leilão ocorrerá dia
11 de março de 2019, às 10h00min. Informações complementares no endereço acima mencionado no horário de 08h00min às
12h00min e 14h00min às 17h00min ou através do e-mail: licitacao.prefeirturaav@gmail.com - Preferencialmente. Águas Vermelhas/MG, 21/02/2019 - Maxwell Pereira Silva - Presidente da
C.P.L.
3 cm -21 1197105 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
- PRC 025/2019 – Pregão Presencial 009/2019 – Registro de Preços 008/2019. O Município de Alvinópolis torna público a realização de registro de preços para futura e eventual aquisição de
materiais de limpeza e higiene para uso nas diversas secretarias
municipais. Data da Sessão: Dia: 11/03/2019. Credenciamento e
Entrega dos envelopes: das 9:30h às 10:00h. Abertura dos envelopes: às 10:00 horas, Local: Sala de Licitações, Prefeitura Municipal de Alvinópolis, Rua Monsenhor Bicalho, 201 – CEP: 35.950000. Edital disponível no mesmo endereço. Alvinópolis, 21 de
fevereiro de 2019.
3 cm -21 1196978 - 1

COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARIBÉ S/A
CNPJ. 21.456.942/0001-59 - Januária, MG.
AVISO - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas na Sede
Social os documentos a que se referem o Art.133 da Lei 6.404 de
15/12/1976. CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os Srs. Acionistas de acordo com o Art.124 da Lei 6.404 de 15/12/1976, para
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em
21/03/2019, na Sede Social às dezenove horas, para deliberarem
o seguinte: A)Tomar contas da Diretoria, examinar e votar as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro
de 2018. B) Destinação do resultado líquido do exercício a disposição da Assembléia. C) Eleição dos membros da Diretoria. D)
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Januária, MG, 21 de
fevereiro de 2019. Beltrando Caribe Filho - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
- PRC 023/2019 – Pregão Presencial 008/2019 – Registro de
Preços 007/2019. O Município de Alvinópolis torna público
a realização de registro de preços para contratação de empresa
especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços de
operação, manutenção predial, tanto preventiva como corretiva,
com fornecimento de mão de obra especializada de eletricista,
bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos
sistemas, equipamentos, obras e instalações prediais já utilizados
e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas pela
Prefeitura Municipal de Alvinópolis/MG, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais. Data da Sessão: Dia:
08/03/2019. Credenciamento e Entrega dos envelopes: das 13:00h
às 13:30h. Abertura dos envelopes: às 13:30 horas, Local: Sala de
Licitações, Prefeitura Municipal de Alvinópolis, Rua Monsenhor
Bicalho, 201 – CEP: 35.950-000. Edital disponível no mesmo
endereço. Alvinópolis, 21 de fevereiro de 2019.

3 cm -20 1196440 - 1

4 cm -21 1196973 - 1

5 cm -19 1195866 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÃNDIA-MG,
torna publico Pregão Presencial Nº 003/2019, para registro de
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de manutenção operacional preventiva e
corretiva de veículos , incluindo mecânica , elétrica , lanternagem
, pintura, retifica de motores , cambio , suspensão , direção , freio ,
serviço de tacógrafo , dentre outros serviços afins necessários para
o bom funcionamento dos veículos ,serviços de solda e serviços
de reboque de reforma atender a necessidade da frota da prefeitura
Municipal de Angelândia. Data Abertura: 12/03/2019 às 09:00 Hs.
Informações: (33)3516-9000 – Prefeitura Municipal : Rua Generoso Alves Guimarães nº 35 – Centro . Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de ANGELÃNDIA-MG, torna publico Pregão Presencial para registro de preço Nº 004/2019, para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de serviços de internet
, incluso equipamentos de instalação e manutenção em atendimento as demandas da prefeitura municipal de Angelândia. Data
Abertura: 13/03/2019 às 09:00 Hs. Informações: (33)3516-9000
– Prefeitura Municipal : Rua Generoso Alves Guimarães nº 35 –
Centro . Prefeito Municipal
5 cm -21 1197012 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG
– Publicação do Edital de Licitação na
modalidade pregão Presencial nº 007/2019
O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a
Licitação na modalidade pregão presencial - sistema de registro
de preços, do tipo menor preço por item, com cota reservada de
25% para ME e EPP e item exclusivo para ME e EPP especializada no ramo, nos termos do art. 48, iii, da lei complementar
nº. 123/2006, com redação dada pela lei complementar 147/2014,
visando a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender as necessidades dos centros educacionais
municipais (CEMS) e centros municipais de educação infantil (CMEIS) da secretaria municipal de educação de Araguari/
MG. Detalhes no Edital de Pregão n.º 007/2019. Sessão Pública
designada para o dia 11 de Março de 2019, até às 13h30min, no
Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Virgílio de Melo
Franco n.º 550. Edital gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/
licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-3280.
4 cm -20 1196400 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG
– Publicação do Edital de Licitação na
modalidade pregão Presencial nº 013/2019
O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a
Licitação na modalidade pregão presencial - sistema de registro
de preços, do tipo menor preço por item, exclusivamente para
micro empresas e empresas de pequeno porte, visando a futura
e eventual aquisição de materiais para pintura (tintas e outros)
para atender às necessidades da secretaria municipal de educação. Detalhes no Edital de Pregão n.º 013/2019. Sessão Pública
designada para o dia 12 de Março de 2019, até as 13h30min, no
Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Virgílio de Melo
Franco n.º 550. Edital gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/
licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-3280.
3 cm -21 1196884 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG –
Publicação do Edital de Licitação na modalidade
pregão Presencial nº 001/2019
O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a
Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço
global, exclusivamente para micro empresas e empresas de
pequeno porte, visando a contratação de empresa para realização
de obra de troca de telhado da sede da fundação Araguarina de
educação e cultura – FAEC, localizada no bem tombado descrito
como “antigo banco mineiro de produção”, em conformidade
com memorial descritivo elaborado pela divisão de patrimônio
histórico da FAEC, através da nota técnica nº 037/2018 emitida
em 19/11/2018. Detalhes no Edital de Pregão n.º 001/2019. Sessão Pública designada para o dia 08 de Março de 2019, até as
13h30min, na Fundação Araguarina de Educação e Cultura, na
Rua Brasil Accioly, n.º 086. Edital gratuito no site www.araguari.
mg.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-3280.
4 cm -21 1197005 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG –
Publicação do Edital de Licitação na modalidade
pregão Presencial nº 019/2019
O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a
Licitação na modalidade pregão presencial - sistema de registro
de preços, do tipo menor preço global, visando a contratação de
pessoa jurídica para futura e eventual prestação de serviços gráficos com selo de certificação florestal, para atender a secretaria
municipal de fazenda do município de Araguari. Detalhes no edital de pregão n.º 019/2019. Sessão pública designada para o dia 07
de março de 2019, até as 14h30min, no departamento de licitações
e contratos, na rua Virgílio de Melo Franco n.º 550. Edital gratuito
no site www.araguari.mg.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-3280.
3 cm -21 1196877 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ/MG –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2019 - O Prefeito de Arapuá-MG, no uso de suas
atribuições legais, homologa o referido processo, em favor da
empresa NAZIAZENO SINFRONIO DE SOUZA E CIA LTDA,
CNPJ nº 24.205.775/0001-61, para fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios e materiais de limpeza para doação de cestas
básicas. Arapuá/MG, 20 de fevereiro de 2019. João Batista Terto
da Cunha, Prefeito.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019 – Processo Licitatório n° 002/2019 – Pregão Presencial n° 002/2019 - Contratante:
Município de Arapuá/MG. Contratado: NAZIAZENO SINFRONIO DE SOUZA E CIA LTDA, CNPJ nº 24.205.775/0001-61.
Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para doação de cestas básicas, no valor total
de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) com vigência até
31/12/2019. Arapuá/MG, 20 de fevereiro de 2019. João Batista
Terto da Cunha, Prefeito.
4 cm -20 1196793 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
– Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.024/2019. Processo
026. O Município de Araxá, torna público a aquisição de pneus
e materiais de consumo para a manutenção da frota de veículos da linha leve, caminhões e máquinas pesadas que atendem
aos serviços das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal
de Araxá-MG. Abertura: 13/03/19 às 09:00h. Edital disponível:
25/02/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula,
Prefeito Municipal – 20/02/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.025/2019. Processo 027. O Município
de Araxá, torna público a aquisição de insumos médicos hospitalares, para fornecimento aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG, através da Câmara Técnica em Saúde, em cumprimento á ordens judiciais. Abertura:
14/03/19 às 09:00h. Edital disponível: 26/02/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal
– 20/02/19.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.026/2019. Processo 028. O Município
de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada
em realização de avaliações clínicas, perícias médicas, emissão
de atestados de saúde ocupacional e controle de absenteísmo para
atender as necessidades do Departamento Pessoal da Prefeitura
Municipal de Araxá-MG. Abertura: 14/03/19 às 14:00h. Edital
disponível: 26/02/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 20/02/19.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade
por Credenciamento 12.007/2018. Processo 170. O MUNICÍPIO
DE ARAXÁ torna público o julgamento da fase de habilitação
e proposta do PROCESSO nº 12.007/2018 para Credenciamento
de clínica terapêutica, para atendimento a pacientes de ambos os
sexos, de acordo com Mandados Judiciais de Internação Compulsória para tratamento de dependência química aos usuários do
SUS – Sistema Único de Saúde. Licitante credenciada e habilitada: Renovare - Centro de Serviço Terapêutico LTDA EPP, itens:
01, 02, valor global: R$ 283.453,33. O contrato terá o seu valor
global estimado, sendo que este valor será distribuído de forma
equânime entre todas as demais credenciadas pelo mesmo serviço
do objeto, que serão remuneradas proporcionalmente de acordo
com a quantidade de serviços prestados. Desta forma abre – se o
prazo de 05(cinco) dias úteis para que querendo as demais interessadas apresentem recurso contra a decisão da habilitação. Evelyn
Florence Faria Corrêa. Presidente da CPL – 20/02/19.
9 cm -20 1196769 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO/MG
Aviso de Licitação Chamada Pública nº 01/2019– Regime:
Menor preço unitário – Objeto:Chamada Pública para aquisição
de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.DATA DA ABERTURA:
18/03/2019– Segunda Feira,prevista para 13:00H. Mais informações e Edital completo junto à Prefeitura Municipal de Areado,
tel.: (35) 3293-1333, ou pelo site www.areado.mg.gov.br.
Contrato do pregão nº 23/2018 ref. a Contratação de empresa
especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva
nos equipamentos odontológicos, ambulatoriais e fisioterápicos,
com fornecimento de peças. Partes: Prefeitura x ANA SILVIA DE
SOUZA AGUIAR – ME. Contrato nº 12/2019, no valor de R$
26.500,00, com vigência até 30/06/2019, ass. 02/01/2019. Partes: Prefeitura x DORIVAL JONAS CABRAL – ME. Contrato nº
13/2019, no valor de R$ 15.850,00, com vigência até 30/06/2019,
ass. 02/01/2019. Pedro Francisco da Silva – Prefeito.
Contrato e termo aditivo do pregão nº 06/2018, ref. a aquisição de
combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da frota
municipal. Partes: Prefeitura x AUTO POSTO OLIVEIRA & SILVEIRA LTDA. Contrato nº 86/2019, no valor de R$ 750.475,00,
com vigência até 31/12/2019, ass. 29/01/2019 e Termo aditivo
nº 11/2019: O objeto do presente instrumento é aditar o valor do
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (AEHC) de R$ 3,08 para R$
2,89, a GASOLINA COMUM de R$ 4,27 para R$ 4,54, o ÓLEO
DIESEL COMUM de R$ 3,29 para R$ 3,49 e o ÓLEO DIESEL
S-10 de R$ 3,39 para R$ 3,59. Ass. 29/01/2019. Pedro Francisco
da Silva – Prefeito.
7 cm -21 1197198 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALÉIA
– Pregão Presencial 004/2019 – Será realizado no dia 14/03/2019,
às 09:00 horas, o Pregão Presencial nº 004/2019 – Objeto: registro
de preços para futuro e eventual locação de equipamentos reprográficos e fornecimento de serviços, compreendendo a colocação
de multifuncionais, bem como a manutenção dos equipamentos e
reparo dos mesmos, para atendimento a prefeitura municipal de
Ataléia/MG. Edital e informações encontram-se à disposição dos
interessados na sala de licitações localizada na Rua Governador
Valadares, nº 112, Centro, e-mail: licitação@ataleia.mg.gov.br,
nos dias úteis, nos horários de 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:30
horas. Ataléia/MG, 21 de fevereiro de 2019. Fernanda Nunes de
Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALÉIA – Pregão Presencial
005/2019 – Será realizado no dia 14/03/2019, às 11:00 horas, o
Pregão Presencial nº 005/2019 – Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria na área da educação. Edital e informações
encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações
localizada na Rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail:
licitação@ataleia.mg.gov.br, nos dias úteis, nos horários de 08:00
às 12:00 e 13:30 às 16:30 horas. Ataléia/MG, 21 de fevereiro de
2019. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALÉIA – Pregão Presencial
007/2019 – Será realizado no dia 14/03/2019, às 14:00 horas, o
Pregão Presencial nº 007/2019 – Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de concessão de licença de uso de softwares de gestão, bem como assistência técnica e treinamentos
para os setores administrativos do município. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na Rua Governador Valadares, nº 112, Centro,
e-mail: licitação@ataleia.mg.gov.br, nos dias úteis, nos horários
de 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:30 horas. Ataléia/MG, 21 de fevereiro de 2019. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira
7 cm -21 1197073 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ/MG
– Processo 022-2019 - Tomada de Preço 004-2019 - Pavimentação Asfáltica - Convênio 1.041.273-25 2017, torna público a
RETIFICAÇÃO do Processo Licitatório cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviço de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em ruas
do Município de Bambuí, referente ao Convênio nº 1.041.273-25
2017, no Município de Bambuí, conforme Projetos, Planilha
Orçamentária, Memória de Cálculo e Memorial Descritivo e
demais componentes técnicos, anexos a este edital. Abertura dia
15/03/2019, 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, 21 de fevereiro de 2019.
PAULO MENDONCA DA SILVA. PRESIDENTE DA CPL.
3 cm -21 1197157 - 1

