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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, EXTRATO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 001/2019 - Proces-
so: 001/2019 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-MG. Vi-
gência: 12 meses – Objeto: : Aquisição de combustíveis destinados ao
abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal
de Coromandel-MG. Empresa: Auto Posto Coromandel Ltda – CNPJ:
03.354.269/0001-64 – Valor: R$ 2.636.774,90. A íntegra da ata se en-
contra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 11 de fevereiro
2019. Cairon Dairel Silva- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, RESULTADO DE HA-
BILITAÇÃO. Pregão Presencial 001/2019 – SRP, Processo: 001/2019.
Empresa habilitada: Auto Posto Coromandel Ltda . Data: 11/02/2019.
Cairon Dairel Silva- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE HOMO-
LOGAÇÃO. Pregão Presencial 001/2019 – SRP, Processo: 001/2019,
em favor da Empresa: Auto Posto Coromandel Ltda – ME. 11/02/2019.
Dione Maria Peres – Prefeita Municipal.
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A T I V O P A S S I V O
ATIVO CIRCULANTE 28.235.578,04 PASSIVO CIRCULANTE 26.835.284,32
CAIXA 990.325,60 FORNECEDORES 21.229.860,52
BANCOS CONTAMOVIMENTO 91.869,65 FORNECEDORES 3.757.351,60
APLICACAO FINANCEIRA 2.392.847,26 OBRIGACOES SOCIAIS 669.525,34
CLIENTES 20.712.404,15 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 193.815,31
IMPOSTOS A RECUPERAR 625.860,56 OBRIGACOES TRABALHISTAS 984.731,55
MERCADORIA PARA REVENDA 3.422.270,82 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.843.278,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.271.911,94 EXIGIVEL CURTO PRAZO 6.769.724,79
REALIZAVELA LONGO PRAZO 5.271.911,94 FORNECEDOR 73.553,65
ATIVO IMOBILIZADO 4.326.267,01 PATRIMONIO LIQUIDO 4.155.194,23
VEICULOS 1.281.594,15 CAPITAL SUBSCRITO 3.495.654,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.528.788,16 CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL 69.665,95
MOVEIS E UTENSILIOS 87.840,09 LUCRO ACUMULADO 27.945,54
INSTALACOES 5.261.362,08 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO 561.928,74
BENS DEPRECIAVEIS 211.931,04
DEPRECIACAO ACUMULADA (4.045.248,51)
T O T A L DO A T I V O 37.833.756,99 T O T A L D O P A S S I V O 37.833.756,99

BENASSI MINAS EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA CNPJ:25.313.164/0001-08
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

CONTADOR RESPONSÁVEL: MERCIA REGINA DA SILVA CASTRO – CRC – 108583/O-0
ADMINISTRADOR – LAERTE ROBERTO GESTICH – CPF: 776.802.608.00

ICOOP – Cooperativa dos Médicos em Diagnóstico
por Imagem de Minas Gerais

CNPJ: 15.090.055/0001-07 NIRE: no 3140005344-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ICOOP - Cooperativa dos Médicos em Diagnóstico
por Imagem de Minas Gerais convoca os cooperados para Assembleia
Geral Ordinária que será realizada no dia 21 de abril de 2019, na sede da
Cooperativa, situado na Rua Padre Rolim 815 sala 403, Santa E:gênia, Belo
Horizonte, MG, às 17:00 horas em 1a (primeira) convocação, com a presença
de 2/3 (dois terços) do número de seus cooperados; às 18:00 horas em 2a
(segunda) convocação, com a presença mínima da metade mais 01 (um)
dos cooperados e às 19:00 horas em 3a (terceira) e última convocação,
com a presença de no mínimo 10 (dez cooperados), para deliberar sobre os
seguintes assuntos constantes da Ordem do dia:
I. Prestação de contas do exercício de 2018 pela diretoria, acompanhada de
parecer do conselho :scal, compreendendo: balanço; relatório da gestão e
demonstração das sobras e/ou perdas apuradas.
II. Destinação das sobras apuradas, após a dedução dos percentuais
destinados aos fundos legais, ou rateio das perdas não cobertas pelo fundo
de reserva.
III. Apresentação do orçamento e dos planos de trabalho do exercício de
2019.
IV. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, conforme regras previstas
no estatuto.
V. Outros assuntos de interesse social.

Dr. Gustavo Franca e Ferreira
Diretor Presidente
CRMMG 36.698

Nota: Para efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 61
(sessenta e um cooperados).
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CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.
CNPJ/MF: 19.726.048/0001-00 - NIRE: 31.3.0010687-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE
DEZEMBRO DE 2018. 1. Data, hora e local: Em 14 de dezembro de 2018, às 16h,
na sede da Concessionária BR-040 S.A. (“Companhia”), no Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, Avenida Niágara, nº 350, Bairro Jardim Canadá, CEP
34007-652. 2. Convocação e Presença: Acionista representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de
Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, sendo, portanto dispensada
a publicação do anúncio de convocação, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei
6.404, de 15/12/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Erik
da Costa Breyer. Secretária: Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta. 4. Ordem do
dia: Deliberar sobre: (i) O aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$80.750.000,00 (oitenta milhões, setecentos e cinquenta mil reais), mediante a
emissão de 99.131.829 (noventa e nove milhões, cento e trinta e uma mil, oitocentas
e vinte e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com a consequente
reforma do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos e
Deliberações: Instalada a Assembleia e feitas a leitura e a discussão da Ordem
do Dia, a seguinte deliberação foi tomada pela acionista titular da totalidade do
capital social da Companhia: (i) Aumento e Integralização do Capital Social. Foi
aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor de R$80.750.000,00
(oitenta milhões, setecentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão privada de
99.131.829 (noventa e nove milhões, cento e trinta e uma mil, oitocentas e vinte e
nove) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 0,81457188 cada. De acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, da
Lei das Sociedades por Ações, foi adotado o critério do valor do patrimônio líquido
da ação da Companhia para a fixação do preço de emissão das novas ações. A
totalidade das ações ora emitidas foi integralmente subscrita, nesta data, em
moeda corrente nacional, pela única acionista da Companhia, a Investimentos e
Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR, sociedade por ações de capital
aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Almirante Barroso, n. 52, salas 3001 e 3002, Bairro Centro, CEP 20031-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o n. 03.758.318/0001-24, registrada perante a Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330026520-1 neste ato representada pelo
seu Diretor Presidente, o Sr. Erik da Costa Breyer, brasileiro, casado, bacharel em
Direito, portador do RG nº 07843874-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 955.093.217-68,
com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20031-000, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente ata. O capital
social da Companhia passa a ser, portanto, de R$751.250.000,00 (setecentos e
cinquenta e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 805.998.646
(oitocentos e cinco milhões, novecentas e noventa e oito mil, seiscentas e quarenta
e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Investimentos e
Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR ratifica os depósitos em conta
bancária da Companhia dos valores de R$ 61.750.000,00, promovido em 30 de
novembro de 2018 e R$4.000.000,00, promovido em 03 de dezembro de 2018. A
integralização do valor remanescente, equivalente a R$ R$15.000.000,00, se dará
em moeda corrente nacional até 17 de dezembro de 2018. Em virtude da deliberação
havida acima, o caput do Artigo 4°, do Estatuto Social da Companhia, passa a
vigorar conforme redação abaixo: Artigo 4º - O capital social é de R$751.250.000,00
(setecentos e cinquenta e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), dividido
em 805.998.646 (oitocentos e cinco milhões, novecentas e noventa e oito mil,
seiscentas e quarenta e seis) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. 6.
Arquivamento e Publicações. Por fim, a acionista deliberou o arquivamento desta
ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e
os livros societários transcritos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
Assembleia foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi
assinada pelos presentes.Acionista: Investimentos e Participações em Infraestrutura
S.A. – INVEPAR, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Erik da
Costa Breyer. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Nova Lima, 14 de dezembro de 2018. Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta -
Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº
7178931 em 07/02/2019. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
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BETIM SHOPPING LTDA. - CNPJ nº 15.573.630/0001-22 - NIRE 3120952883-0 - Edital de Convoca-
ção de Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os sócios da Sociedade a se reunirem
em AGE, a ser realizada em 1ª convocação no dia 26/02/2019, às 18h30min, na sede da Sociedade, em
Betim/MG, na Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 1.655, Angola, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1. Análise, discussão e deliberação acerca da realização de aporte em caráter emergencial pelos
sócios da Sociedade, para fazer frente às operações e obrigações da Sociedade; 2. Análise, discussão e
deliberação acerca do aumento do capital social da Sociedade; 3. Exame, discussão e deliberação acerca
da nova proposta de compra e venda do ativo imobiliário Betim Shopping, feita pela Katz Construções
e Participações Ltda; 4. Exame, discussão e deliberação acerca da proposta de compra e venda do ativo
imobiliário Betim Shopping, feita pela feita por Hotel Brisa Mar Ltda;5.Definir a Lei 6.404/76 como norma
de regência supletiva da Sociedade, com a consequente inserção, na cláusula 13 do contrato social, da
referida disposição de regência supletiva; 6. Consolidação do contrato social da Sociedade, mediante a
celebração da 7ª alteração contratual, caso a modificação proposta no item 5, acima seja aprovada. Betim/
MG, 12/02/2019. Ruy Barbosa de Araújo Filho, José Ronaldo Guimarães Lasmar.

COMUNICADO
A CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL torna público que protocolizou em
20/02/2019 na Secretaria Municipal de Política Urbana requerimento para análise
de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV de sua sede, situada à Rua Taquari, 821,
Bairro Vila Canadá, Belo Horizonte/MG, em conformidade com a Lei n° 7.166/96 e
com o Decreto n° 14.594/11. O referido EIV está disponível na Diretoria de Análise
de Licenciamentos Urbanísticos Especiais - DALU, situada na Avenida Augusto de
Lima, n° 30, 3° andar, Bairro Centro e pode ser consultado mediante agendamento.

MÓDULO ELEVADORES LTDA.
CNPJ/MF nº 06.999.315/0001-70 - NIRE 52.202.131.354

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2018, às 20:00 horas na sede social
da Módulo Elevadores Ltda. (“Sociedade”), localizada no Município de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua
C-188, nº 283, Casa 02, Qd. 470, Lt. 26, JardimAmérica, CEP 74265-310. 2. CONVOCAÇÃOE PRESENÇA:
DEFGFHIF J KHLMJ GNMLJ OPF EFQEFGFHIJ J IRIJSLTJTF TR MJQLIJS GRMLJS TJ URMLFTJTFV WMJHTR TLGQFHGJTJ J
convocação, nos termos do Artigo 1.072, parágrafo 2º, da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada e em
vigor (o “Código Civil”). 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João
Manuel Pires Areias Ribeiro, que convidou a mim, Hugo Guerra José, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre: (a) aprovação da proposta de incorporação da Sociedade pela Módulo Engenharia,
Consultoria e Gerência Predial Ltda., sociedade limitada, com sede no Setor de Armazenagem e
Abastecimento Norte, Quadra 2, nº 980, Parte B, CEP 70.632-200, Brasília, Distrito Federal, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.926.726/0001-73, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Distrito
Federal sob NIRE 53.201.215.539 em 29/03/2003, (“Módulo”) e a ratiWMJwxR TJ MFSFyEJwxR TR DERIRMRSR F
zPGILWMJwxR TF {HMREQREJwxRV MFSFyEJTR F| }~ TF |JLR TF ��~�V QFSJG JT|LHLGIEJw�FG TJ URMLFTJTF F TJ
�NTPSRV OPF FGIJyFSFMF RG IFE|RG F MRHTLw�FG TJ QERQRGIJ TF LHMREQREJwxR TJ URMLFTJTF QFSJ �NTPSRV
elaborado nos termos dos Artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das
URMLFTJTFG QRE �w�FG”) (o “Protocolo de Incorporação”), e dos atos e providências nele contemplados (a
“Incorporação”); (b) rJILWMJwxR TJ HR|FJwxR F MRHIEJIJwxR TJ F|QEFGJ FGQFMLJSL�JTJ Atual Serviços de
Contabilidade S.S. Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Maria Clara, nº 41-A, São Miguel Paulista, CEP 08021-390, devidamente registrada no CRC/SP sob no.
2SP029326/O-2, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.053.351/0001-38 (“Atual”), como empresa especializada
OPF EFJSL�RP J J�JSLJwxR MRHI�yLS TR QJIEL|�HLR S�OPLTR TJ URMLFTJTF QJEJ WHG TJ {HMREQREJwxRV MR| yJGF
nos valores contábeis de 31 de março de 2018 (o “Laudo de Avaliação”); (c) a aprovação do Laudo de
Avaliação; (d) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação, com a consequente
extinção da Sociedade; e (e) autorização para que os administradores da Sociedade pratiquem todos
os atos necessários à efetivação da incorporação da Sociedade pela Módulo, nos termos do Protocolo
de Incorporação. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Instalada a Reunião, após as
TLGMPGG�FG TJG |JI�ELJG LHTLMJTJG HJ RETF| TR TLJV J GNMLJ TFSLyFERPV GF| OPJLGOPFE EFGGJS�JGV EFGFE�JG RP
EFGIELw�FGV R OPJHIR GF�PF� �J� JQER�JE J SJ�EJIPEJ TJ QEFGFHIF JIJ F| �RE|J TF GP|�ELR TJG TFSLyFEJw�FG�
�y� EJILWMJE J MFSFyEJwxRV QFSJ JT|LHLGIEJwxR TJ URMLFTJTFV TR DERIRMRSR TF {HMREQREJwxRV HRG IFE|RG
do Anexo I a esta Ata; �M� EJILWMJE J HR|FJwxR F MRHIEJIJwxR TJ �IPJSV MR|R F|QEFGJ FGQFMLJSL�JTJ OPF
EFJSL�RP J J�JSLJwxR MRHI�yLS TR QJIEL|�HLR S�OPLTR TJ URMLFTJTF QJEJ WHG TJ {HMREQREJwxR TJ URMLFTJTFV
MR| yJGF HRG �JSREFG MRHI�yFLG TF }~ TF |JEwR TF ��~�� �T� JQER�JE R �JPTR TF ��JSLJwxRV QJEJ WHG TJ
Incorporação pela Módulo, nos termos do Anexo II a esta ata; (e) aprovar a Incorporação da Sociedade pela
Módulo, nos termos do Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção da Sociedade; (f) consignar
que, nos termos do Artigo 1.122 do Código Civil, até 90 (noventa) dias após publicados os atos relativos
à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a
anulação da operação; (g) autorizar a administração da Sociedade a tomar todas as providências que se
façam necessárias à efetivação da Incorporação, incluindo sem limitação, a baixa perante os competentes
órgãos e autarquias, arquivamento perante a Junta Comercial competente, bem como a publicação dos atos
societários conforme exigido pelo Artigo 1.122 do Código Civil. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme,
foi por todos assinada. Confere com o original lavrado em livro próprio.Rio de Janeiro, 31 de maio de
2018.Sócia: AMG PARTICIPAÇÕES S.A. - p. João Manuel Pires Areias Ribeiro - p. Hugo Guerra José.
�FEILWMR OPF FGIF TRMP|FHIR TJ F|QEFGJ ������ ���������U ����V �LEF�  � ���~}~} ¡¢ V �RL TF�FELTR
e arquivado na Junta Comercial do Estado deGoiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.
go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 18/538573-7 e o código de segurança HsFmi. Esta cópia foiautenticada
digitalmente e assinada em 24/08/2018 10:25:00 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITA-
ÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2019. Será realizado no dia 08
de Março de 2019 às 9 hs o Processo Licitatório de n° 011/2019, na
Modalidade de Pregão Presencial de n° 008/2019, do Tipo Menor Preço
Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para exe-
cução de obras de instalação e substituição de luminárias de iluminação
pública convencionais por luminárias LED e demais serviços, a ser rea-
lizado no parque de iluminação pública do município, para atendimento
ao Termo de Cooperação Técnica TCT-PRF-022/18, 9rmado entre as
Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobrás e a Prefeitura Municipal de
Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coro-
mandel-MG, 15 de Fevereiro de 2019. Cairon Dairel Silva- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME/MG, por meio da sua Assessoria de
Licitações e Contratos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL 015/2019, mediante Sistema de Registro de
Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃODEOXIGÊNIOMEDICINAL EACETILENO, conforme
especificações do ANEXO I do edital. A abertura está prevista para o dia 15/03/2019, às 08:30
hs. Cópias do Edital poderão ser adquiridas até o dia 15/03/2019, na Sede da Prefeitura, localizada
à Rua Pereira Guimarães, nº 08, Centro, Assessoria de Licitações e Contratos, no horário de 08:00
às 16:00 hs. ao preço de R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site oficial da Prefeitura:
www.mateusleme.mg.gov.br. Outras informações pelo telefone (31) 3537-5829 – 3537.5805.

Adm. Sérgio Guimarães Leite – Assessor de Licitações e Contratos.
Mateus Leme, 19 de fevereiro de 2019.

REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELO HORIZONTE – EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAULO
EUGÊNIO REIS DUTRA, O"cial Interino do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/
MG, nos termos da Portaria nº 5.195/CGJ/2017 e na forma da Lei, etc... utilizando-se das
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pela credora do contrato de
"nanciamento imobiliário nº 201402473, INTIMA o Sr. MICHEL SILVA REIS, residente em local
incerto e ignorado, para satisfazer, tendo em vista a infrutífera tentativa de intimação pessoal,
na forma da Lei, no prazo de 15 dias, as prestações vencidas e as que vencerem até a data
do pagamento, com juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das
despesas de cobrança e de intimação, referentes ao contrato de compra e venda garantido por
Alienação Fiduciária, "rmado em 21/07/2014, registrado sob nº R-03, na Matrícula nº 110.297
deste Serviço, referente ao imóvel situado à Avenida Vilarinho, nº 3.050, Apto. 401, Bl. 01,
Cenáculo, Belo Horizonte/MG, com saldo devedor que, em 20/02/2019, perfaz o montante de
R$102.263,92, relativo a prestações vencidas e não pagas. Na hipótese de o pagamento ser
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado neste Serviço de Registro de
Imóveis, situado à Rua Incon"dentes nº 914 – Savassi – Belo Horizonte/MG. Caso o pagamento
não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por
meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor
"duciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze)
dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor "duciário,
nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. Dado e passado nesta Cidade de Belo Horizonte
aos 20 de fevereiro de 2019. O O"cial Interino, (ass) Paulo Eugênio Reis Dutra.

ECOVITAL CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 13.505.470/0001-59 - NIRE 3130009701-3

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Ecovital - Central de Gerenciamento Ambiental
S.A. (“Companhia”), na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60
(parte), Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, na cidade de Sarzedo, MG,
CEP: 32.450-000, no dia 02 de janeiro de 2019, às 10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO
E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº
6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista Vital Engenharia Ambiental
S.A., devidamente representada por seus Diretores. 3) MESA: Presidente: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA:
Reeleição do Conselho de Administração. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade,
foram tomadas as seguintes deliberações: a) Os acionistas, por unanimidade,
bcdefcghi jkg gccdclcg kmicifgkm hfhenk ophdeqrhbkms jhgh piihtbhuk bc v wugxmy
anos a partir de 29/01/2019, sem remuneração, sendo o Sr.RicardoMota de Farias
novamente nomeado Presidente do Conselho de Administração: i) Presidente do
Conselho: RICARDO MOTA DE FARIAS, brasileiro, casado, economista, portador
da carteira de identidade nº 5.420.977, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob
o nº 009.854.124-29, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-903; ii) Conselheiro: CASTRICIANO COELHO
NETO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/RJ sob o nº 54611/D,
e no CPF sob o nº 428.996.307-25, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651,
5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-903; iii) Conselheiro: NILSON
DOS SANTOS BATISTA, brasileiro, divorciado, assistente comercial, portador da
carteira de identidade de nº M531709, expedida pelo SSP-MG, inscrito no CPF
sob o nº 043.369.096-87, com endereço na Av. dos Gerânios, nº 650, Nova Lima,
MG. Os membros do Conselho de Administração declaram, expressamente, não
estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer atividade mercantil,
não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a sua investidura nos
cargos para os quais foram eleitos. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.
7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário:
Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., através
de seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias.
Conselheiros Reeleitos: Ricardo Mota de Farias, Castriciano Coelho Neto e Nilson
dos Santos Batista. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” RICARDO
MOTA DE FARIAS - Secretário da Mesa. Certidão - JUCEMG - Junta Comercial
bk �muhbk bc �ethm �cghem � �cgueqrk k gclemugk mkf k t� ������� ci �v���������
�hgetcd� bc �hpdh �kiqi � �crgcu�geh��cghd�

COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO
CNPJ 19.525.260/0001-09. Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam convocados
os SenhoresAcionistas da Companhia Manufatora de Tecidos deAlgodão (!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 deCataguases, Estado deMinasGerais, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEMDODIA:
(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
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIÚVA/MG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/

2017 - Processo Licitatório nº 018/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017

- Contratante: Hospital Municipal Dr. Gil Alves. - Contratada: Polo

Consultoria e Assessoria Pública Empresarial Eireli - ME, CNPJ:

05.266.324/0003-51 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do

contrato - Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 -

Vigência: 02/02/2019 à 03/04/2019 - Valor: R$ 12.000,00 - Data da

assinatura: 02/02/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG
TORNA PÚBLICO QUE NO DIA 12/03/2019, ÀS 13H ESTARÁ
REALIZANDO O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019, TOMADA
DE PREÇOS Nº 001/2019 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ACABAMENTO DA NOVA SEDE
DA PREFEITURA DE ALTO CAPARAÓ. O EDITAL NA ÍNTEGRA
ESTA DISPONÍVEL NO SITE www.altocaparao.mg.gov.br. MAIORES
INFORMAÇÕES NO TEL.: (32) 3747.2507/2562.

SOPHIA REGINA VILAÇA EMERICK
PREGOEIRA E PRESIDENTE DA CPL.

A Diretoria do Morro do Chapéu Golfe Clube, nos termos do Art. 32, caput e
§§ 1º e 2º, do seuEstatuto Social, convoca seus associados para aAssembléia
Geral Ordinária da associação a realizar-se no dia 23 de março de 2019,
SÁBADO, no salão social, na Av. das Azaleias 915, Condomínio Morro do
ChapéuGolfe Clube, noMunicípio de Nova Lima-MG, em primeira convocação,
às 9:30hs, com a presença de sócios que representem, no mínimo, a metade
do corpo social com direito a voto e, em segunda convocação, às 10:00hs,
com qualquer número de presentes, nos termos do Art. 33 do Estatuto Social,
para deliberarem sobre a seguinte pauta: a) examinar e julgar as contas
referentes ao último exercício, bem como o relatório anual da Diretoria e o
parecer da auditoria independente (Art. 31 do Estatuto Social); b) deliberar
sobre a proposta do orçamento anual para o período de 1º de abril de 2019 a
31 de março de 2020, que deverá abranger receitas e despesas de todas as
diretorias e departamentos (Art. 28 do Estatuto Social). O quórum estatutário
para a instalação da Assembleia é de, no mínimo, metade do corpo social
com direito a voto em primeira convocação e, em segunda e última, com
qualquer número de presentes (Art. 33 e seguintes do Estatuto Social),
cabendo a cada cota um voto. Somente poderão votar na Assembleia os
sócios proprietários e os sócios cotistas quites com as suas obrigações
sociais. O sócio poderá ser representado por procurador constituído há
menos de 2 (dois) anos, devendo a respectiva procuração conter poderes
especiais de representação, bem como ser depositada na secretaria do clube
com até 24h de antecedência da Assembleia respectiva (Art.35, parágrafo
único do Estatuto Social). Nova Lima, MG, 20 de fevereiro de 2019. João
Bráulio Faria de Vilhena - Diretor Presidente.

EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 - O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃODASMISSÕES -
MG torna público que realizará licitação namodalidade Pregão Presencial, do tipomenor
preço por item, nos termos da Lei 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, para LOCAÇÃO
DEVEÍCULO, no dia 12/03/2019. O edital completo emaiores informações poderão ser
obtidos na sede daPrefeituraMunicipal deSão João dasMissões, situada aPraçaVicente
dePaula, nº300–B–Centro–CEP39.475-000–SãoJoãodasMissões (MG). Informações:
(38)3613-8230 E-mail:
licitacao@saojoaodasmissoes.mg.gov.br,www.saojoaodasmissoes.mg.gov.br. São João
dasMissões, 19 de fevereiro de 2019. Aryadna Santana de Sousa – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO
NAVARRO/MG. AVISO DE LICITAÇÃO. Processo
Licitatório 02/19. Inexigibilidade 02/19. Objeto:
Credenciamento de leiloeiros o-ciais, regularmente
registrados na junta comercial do estado de minas
gerais - JUCEMG, para a eventual realização de leilões
de bens móveis inservíveis do município de Engenheiro
Navarro/Mg. Período para credenciar: até 25/03/19.
Processo Licitatório 04/19. Pregão Presencial 01/19.
Objeto: Registro de preços para aquisição de material
de artesanato, objetivando atender a Secretaria
Municipal de Assistência e Promoção Social. Sessão dia
11/03/19 ás 09:00 h. Processo Licitatório 05/19. Pregão
Presencial 02/19. Objeto: Registro de preços para
aquisição de material esportivo, objetivando atender a
Secretaria Municipal Esportes deste município. Sessão
dia 12/03/19 ás 09:00 h. Processo Licitatório 006/19.
Dispensa 002/19. Objeto: Chamada Pública 003/2019
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.
Recebimento de projetos até o dia 25/03/19. Edital
disponível no site www.engenheironavarro.mg.gov.br.
Bianca S. Rodrigues. Presidente da CPL e Pregoeira.

PREFEITURAMUNICIPALDE

CAXAMBU/MG

Aviso de Licitação. Proc. nº 13/2019
- TP nº 4/2019. Objeto: Pavimentação
Asfáltica utilizando CBUQ, conforme
Contrato de Repasse Nº 1014.596-
55/2014 - Ministério das Cidades.
Data: 08/03/2019 às 09h. Estimativo:
R$ 262.783,31. Edital disponível:
www.caxambu.mg.gov.br. Caxambu,
19/02/2019. Rogério de Carvalho
Lattouf/Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA/MG
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO 002/2019 – TOMADA PREÇO 001/2019
O MUNICIPIO DE MALACACHETA/MG, ATRAVÉS DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO INFORMA QUE FOI JULGADO A FASE
DE HABILITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002/2019 – TOMADA DE
PREÇO 001/2019 ( PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ) NO
MUNICÍPIO DE MALACACHETA - MG. FICANDO HABILITADA AS
EMPRESAS: FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA; CONSTRUTORA
ALICERCE LTDA E JR CONSTRUÇÕES LTDA. E AS EMPRESAS:
HORIZONTES EMPREENDIMENTOS E CUPIM AÇO LTDA, FORAM
INABILITADAS. A COMISSÃO DARA O PRAZO PARA RECURSO SERÁ
DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME A LEI, CONTADOS A PARTIR
DESTA DATA. MALACACHETA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

AILTON GOMES PEGO - PRESIDENTE DA COMISSÃO.

PREFEITURAMUNICIPAL DE JEQUITINHONHA

Aviso de Licitação. Processo: 007/2019 - Pregão Presencial 006/2019. A Prefeitura
Municipal de Jequitinhonha/MG, torna público, que fará realizar licitação na modalidade
Pregão Presencial, tendo como objeto Registro de Preços para Futura e Eventual
aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria Municipal de
Obras, com entrega dos envelopes de habilitação e proposta até as 09:00:00 do dia 11
de Março de 2019, nos termos da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Aos
interessados, demais informações bem como edital completo estarão à disposição na
Prefeitura Municipal de Jequitinhonha, situada na Avenida Pedro Ferreira, 159- Centro.
Pelo telefone (33) 3741 1312/ 2777 de 7:30 as 12:30 h. Jequitinhonha-MG, 19 de Fevereiro
de 2019 - Luiz Carlos Ferreira de Souza - Pregoeiro Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. Aviso de Publicação do
Processo Licitatório nº 141/2018 – Tomada de Preços n° 07/2018. Melhor
técnica e preço. Contratação de serviços especializados para a realização
de concurso público para provimento de vagas do quadro de cargos do
município de Lavras/MG (serviços de formulação e correção de provas
para concurso para 71 cargos e 309 vagas, conforme solicitação da Secre-
taria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Data de apresen-
tação de envelopes e julgamento: 09h00min do dia 26/03/2019. O Edital
encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº
1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Tele-
fax: (35)3694-4021. Rodrigo Moreti Pedroza – Diretoria de Suprimentos.

Município de Ninheira
A PM Ninheira infor-
ma que o extrato do PP
008/2019 se encontra na
íntegra no site: www.dia-
riomunicipal.com.br e o
edital esta disponível em:
www.ninheira.mg.gov.br.
Elen C. Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

TIAGO-MG, torna público que realizará

no dia 08/03/2019, às 13h30, Leilão Público

002/2019, Processo 014/2019 para alienação

de materiais recicláveis: papelão, vidros,

plástico, alumínios e outros, oriundos da

Usina de Triagem e Compostagem de Lixo

do Município de São Tiago. Informações:

(32) 3376-1022. O Edital encontra-se

à disposição gratuitamente no sítio:

www.saotiago.mg.gov.br para download.

São Tiago, 19/02/2019.

Denilson S. Reis - Pref. Municipal.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 4ª REGIÃO (MG)
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2019

PAS N º 003/2019
OBJETO: Prestação dos serviços de Hotelaria, Recursos Humanos, Equi-
pamentos de Informática, áudio e vídeo para a organização do X COREP
– Congresso Regional de Psicologia – 4ª Região (MG), a realizar-se nos
dias 05, 06 e 07/04/2019, conforme descrito no Anexo I. LICITANTES
VENCEDORAS: Lote 01: Hotelaria: serviços de hospedagem, fornecimen-
to de alimentação, espaços físicos (auditórios/salas), mobiliário (mesas e
cadeiras), apoio logístico, infraestrutura operacional e internet. Vencedo-
ra Lote 01: Senior Village Serviço EIRELI. Valor Total Global Lote 01: R$
299.535,30 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e cinco re-
ais e trinta centavos); Lote 02: Recursos Humanos: equipe necessária para
realização do X COREP. Vencedora Lote 02: Midiashow Ltda. Valor Total
Global Lote 02: R$ 12.450,00 (doze mil e quatrocentos e cinquenta reais);
Lote 03: Equipamentos de Informática, áudio e vídeo. Vencedora Lote 03:
Audiovisual Produções & Eventos EIRELI. Valor Total Global Lote 03: R$
24.388,80 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos). A Presidenta do Conselho Regional De Psicologia da 4ª Região
(Minas Gerais), no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fun-
damento no inciso IV, art. 7° do Decreto n° 3.555/00 e inciso XXII, do art.
4°, da Lei n° 10.520/2002 e suas alterações posteriores, e conforme o que
consta no Processo Administrativo de Serviços nº 003/2019. RESOLVE:
Homologar o presente procedimento de licitação, inclusive o julgamento
das propostas comerciais, a fase de lances e o julgamento dos documen-
tos para habilitação e demais atos praticados pela Pregoeira, de acordo
com a Ata da Sessão ocorrida em 14/02/2019, juntada nestes autos.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2019.
Dalcira Ferrão

Conselheira Presidenta
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 55/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
URBANÍSTICO através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Prestação de serviços continuados e fornecimento
de pessoal e outros insumos. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 14/03/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.brUberlândia, MG, 18 de
fevereiro de 2019. JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 064/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS E ITENS PARA AMPLA
CONCORRÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio
da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios (leite longa vida e leite pasteurizado,
integral), em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e aos Órgãos
da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Uberlândia. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 12/03/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 18 de fevereiro de 2019. MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO -
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOANTÔNIODOAMPARO

EXTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
002/2018. A Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Amparo(MG), por intermédio da
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, TORNA PÚBLICO o resultado do
julgamento do Processo Licitatório 071/2018,
na modalidade Concorrência Pública 002/
2018, que tem como objeto: Concessão de
Serviços Públicos de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário, sendo que após
o regular julgamento apurou-se o seguinte
resultado: Nota Final (NF) = 92,51, logrando-
se vencedora do certame a empresa Socienge
Construções Ltda. A íntegra da ata de
julgamentopodeserobtidadiretamentenosite:
www.santoantoniodoamparo.mg.gov.br.
Ficando intimados todos e quaisquer
interessados quanto ao prazo de recursos, a
iniciar-se em 25 de fevereiro de 2019.

COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE
LTDA. CONVOCAÇÃODEASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIA -O Presidente
da Cooperativa, no uso e gozo de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca os senhores cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIAGERAL
ORDINÁRIA, a ser realizada na sede da cooperativa, situada à Rua Gentil
Portugal do Brasil, nº 20, Bairro Camargos, em Belo Horizonte, no dia 23 de
março de 2019. A Assembleia se realizará às 9h30min em primeira convocação
com a presença de 2/3(dois terços) dos associados com direito a voto. Na
falta de quorum, a assembleia se realizará às 10h30min em segunda
convocação, com metade mais um dos associados com direito a voto
presentes, ou ainda, em terceira convocação, às 11h30min com a presença
de no mínimo de 10 (dez) associados em condição de voto, e deliberará sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de contas pela Diretoria, relativas ao
exercício de 2018, acompanhada do respectivo parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo, relatório da gestão, Balanço Geral do exercício e
demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas no exercício; 2) Destinação
das sobras ou rateio das perdas apuradas no exercício de 2018; 3)Eleição
dos Membros da Diretoria da cooperativa para o período de 01/04/2019 a 31/
03/2021, e do Conselho Fiscal para o período de 01/04/2019 a 31/03/2020. A
coleta de votos relativa à eleição, constante do item 3, terá início às 8 horas e
se estenderá ininterruptamente até às 13 horas. Encerrada a votação, será
feita a apuração dos votos e proclamado o resultado. Para os efeitos legais o
número de associados com direito a voto nesta data, é de 989 cooperados.
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2019. Álvaro Antônio da Silva - Presidente.

AVISODE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS Nº. 049/2019
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OBRAS- através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada. Objeto:
Seleção e contratação de empresa de engenharia para realizar execução de
obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora
Maria Regina Arantes Lemes, situada à Rodovia Uberlândia-Prata. Os
documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no site de
licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico
<https://goo.gl/jo2JED>. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das
propostas e documentação será no dia: 13/03/2019, às _09:00_horas, na
Diretoria de Compras. Uberlândia, 18 de fevereiro de 2019. TANIA MARIA
DE SOUZA TOLEDO - Secretária Municipal de Educação; NORBERTO
CARLOS NUNES DE PAULA - Secretário Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 – PROCESSO Nº 035/2019 -Requisitante:Gabinete
do Prefeito - Objeto: Registro de preços (exclusivo paramicroempresa (ME), empresa de

pequeno porte (EPP) ou equiparadas) e ampla concorrência para prestação de serviços

de veiculação de publicações oficiais de informativos, editais, portarias, avisos, citações,

e outras publicações oficiais – Abertura da sessão de licitação dia 07/03/2019 às 08:30

horas, na Sala deReuniões doDepto. de Licitações, situado naAv. estro Sansão, 236, 3º

Andar, Ed. CentroAdministrativo “Pres. Tancredo Neves”, Centro, Muriaé, MG –OEdital

poderá ser obtido no site www.muriae.mg.gov.br e no Depto. de Licitações, no horário de

13:00 h às 17:00 h - Maiores informações pelo telefone (32) 3696-3317.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 – PROCESSO Nº 036/2019 - Requisitante:
Secretarias Municipais - Objeto: Registro de preço (exclusivo para microempresa (ME),

empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas) para eventual aquisição de serviços

gráficos padronizados utilizados pela ImprensaMunicipal –Abertura da sessão de licitação

dia 07/03/2019às13:30 horas, naSala deReuniões doDepto. de Licitações, situadonaAv.

estro Sansão, 236, 3ºAndar, Ed. CentroAdministrativo “Pres. Tancredo Neves”, Centro,

Muriaé, MG – O Edital poderá ser obtido no site www.muriae.mg.gov.br e no Depto. de

Licitações, no horário de 13:00 h às 17:00 h -Maiores informações pelo telefone (32) 3696-

3317.

Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 005/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019 – A
Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, através da sua Pregoeira, torna público a retificação do Edital ,
ONDE SE LÊ: ítem 12- Cadeira Bike Dupla: para dois usuários simultâneos- Valor Unitário R$ 1.509,00 – Valor Total R$
9.054,00; LEIA-SE: ítem 12- Cadeira Bike Dupla: para dois usuários simultâneos- Valor Unitário R$ 2.369,33 – Valor Total
R$ 14.215,98 , que tem por objeto à seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo para aquisição de equipamentos
Academia ao Ar Livre, a serem implantadas no município. (Ver maiores especificações no Edital de retificação) – Entrega
de propostas, documentações e credenciais até o dia 25/02/2019 às 09h, para a realização do certame, quando será dado
início aos trabalhos. Cópia do edital de retificação já se encontra disponível para os interessados, à Praça 28 de
Setembro, Centro, ou pelo site: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3559-1911.

(Ass.) Flaviana Lima Teixeira – Pregoeira Oficial.

Edital de Convocação – Assembléia Extraordinária. O Presidente do SINTRACOM SUL MINAS - Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e Mobiliário do Sul de Minas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem, pelo presente edital, convocar todos
os Trabalhadores nas indústrias da Construção Civil e do mobiliário, Indústrias de Olaria, Indústrias de cimento, cal e gesso, Indústrias de ladrilhos
hidráulicos e produtos de cimento, Indústria cerâmica para construção, Indústria de mármores e granitos, Indústria de pinturas, decorações estuques
e ornatos, Indústrias de serraria, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminadas, aglomeradas chapas de 2bras de madeira, Indústrias
de móveis de junco e vime e de vassouras, Indústrias de cortinados e estofos, Indústrias de escovas e pincéis, Indústria de artefatos de cimento
armado, Indústria de refratários, O2ciais Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de serrarias e de móveis de madeira, O2ciais Eletricistas e
Trabalhadores na indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias e Montagem Industrial das seguintes cidades: Albertina, Andradas,
Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Bom Repouso, Borda daMata, Botelhos, Brasópolis, Bueno Brandão, CaboVerde, Cachoeira deMinas, Caldas,
Camanducaia, Cambuí, Campestre, Careaçu, Carmo deMinas, Carvalhopolis, Caxambu, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Conceição do
RioVerde, Congonhal, Córrego do Bom Jesus, Consolação, Cristina, Del2mMoreira, Divisa Nova, DomViçoso, Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Extrema, Gonçalves, Guaxupé, Heliodora, Ibitiura de Minas, Incon2dentes, Ipuiuna, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Jacutinga, Jesuânia,
Juruaia, Lambari, Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Belo, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Olímpio Noronha, Ouro Fino,
Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, Poço Fundo, PousoAlegre, PousoAlto, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí,
São Gonçalo do Sapucaí, São João da Mata, São José do Alegre, São Lourenço, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Sapucaí
Mirim, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, Soledade de Minas, Toledo, Turvolândia, Wenceslau Braz e Virgínea, todas no Estado de Minas
Gerais, para participarem daAssembléia Geral extraordinária a realizar-se à da seguinte forma: Dia 22 de fevereiro de 2019, na sub-sede do sindicato
na Rua Santo Antônio, 133 – Centro – Pouso Alegre (MG), em primeira convocação às 16:30hs e em segunda convocação às 17:00hs, no mesmo
dia e local, com qualquer número de presentes; A assembléia será a 2m de deliberarem as seguintes ordens do dia: A) Discussão, Elaboração e
Votação da pauta de reivindicações da categoria a ser apresentada ao SINDUSCON-SUL e demais empresas; B) Delegação dos poderes à diretoria
do Sintracom Sul Minas para apresentar a pauta de reivindicações ao Sinduscon-Sul e demais empresas, bem como, negocia-la, assinar convenções
ou acordos, requerer mesa redonda, interpor protesto judicial e instaurar dissídio coletivo, se necessário; C)Fixação dos valores e autorização
para descontos da Contribuição Assistencial e/ou Confederativa e/ou Pro2ssional e/ou Negocial; D) Autorização para inclusão do pagamento da
Contribuição Sindical devida a todos membros da categoria na convenção coletiva de trabalho conforme assembléia realizada para esse 2m; E)
Declarar a Assembleia aberta em caráter permanente. Pouso Alegre/MG, 20 de fevereiro de 2019. Maurício dos Santos de Assis – Presidente

SECRETARIADA2ª VARACÍVEL - Comarca de
Belo Horizonte - Edital de citação, com prazo
de 30 dias. O Dr. Sebastião Pereira dos Santos
Neto, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível, na
forma da lei, faz saber a todos quantos o
conhecimento do presente deva pertencer que,
por este juízo e secretaria, têm andamento os
autos da Ação Moni tór ia , processo nº
0024.14.066.413-7, requerida por SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
em f a ce de I DAL RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA - ME. Por não lograrem
êxito em descobrir o paradeiro do réu IDAL
RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME -
CNPJ: 01.201.647/0001-44, que se encontra em
local incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital para citá- la para tomar
conhecimento da ação e para, querendo, efetuar
o pagamento do débito no prazo de 15(quinze)
dias, ou oferecer embargos, sob pena de revelia.
Não sendo contestada a ação presumir-se-ão
como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
E, para que ninguém possa alegar ignorância,
será o presente publicado na forma da lei e
afixado em local de costume. Belo Horizonte, 13
de fevereiro de 2019.Aescrivã, NádiaXavier dos
Santos dePaula ........ Juiz deDireito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO/MG. Torna público a
realização do Edital Nº 001/2019 para seleção de estagiários para alunos que
estejam cursando nomínimo 6º período, nos cursos de: Direito, Fonoaudiologia.
As inscrições se darão no dia 25/02/2019, às 15:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal. A cópia do Edital poderá ser requerida pelo tel: (33) 3378-7000,
e os esclarecimentos necessários serão obtidos no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Luisburgo, situado na Rua José Petronilho Inácio de
Souza, Número 66, Centro, CEP: 36923-000, Luisburgo/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG. Aviso de publicação do
Processo Licitatório nº 249/2018 – Pregão 140/2018. Menor Preço Por
Item. Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LO 0 km em atendimento ao Gabinete do prefeito. Data de apresenta-
ção de envelopes e julgamento: 14h00min do dia 20/03/2019. O Edital
encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci,
nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br.
Telefone: (35) 3694-4021. Rodrigo Moreti Pedroza – Diretoria de Supri-
mentos.

PREFEITURAMUNICIPALDE CAPARAÓ/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 09/2019, Pregão Presencial nº 06/2019, com abertura para o dia 12 de Março de
2019 às 12:30, objeto: Registro de Preço para aquisição de produtos alimentíos de padaria tais
como pães e outros em atendimentos as diversas secretarias do município de Caparaó. O edital
completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à Av. Américo V de Carvalho, 120,
Centro, Caparaó - MG, CEP 36834-000 ou através do site: www.caparao.mg.gov.br.

Cristiano Xavier da Costa - Prefeito Municipal. 01 de fevereiro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK/MG. Diante
do exposto, na qualidade de Pregoeira da Câmara Municipal, no uso de minhas
atribuições conferidas pela Lei nº 8.666/93 e pela legislação aplicável à espécie,
DECIDO deferir os pedidos formulados pela empresa: W2O Contabilidade e
Serviços EIRELI - ME, apresentados sob a forma de impugnações ao Edital do
Processo Licitatório nº 01/2019 - Pregão nº 01/2019, razão pela qual determino
a alteração do Edital, sua republicação e a designação de nova data para a
realização de nova sessão. Patrícia Élem Fonseca.
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Prefeitura Municipal de Urucuia/MG- Extrato de Homologação Toma-
da de Preços nº 001/2019 - O Prefeito Municipal de Urucuia/MG no
uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 8.666/93.
Homologa Tomada de Preços nº 001/2019. ADJUDICANDO A EMPRE-
SA: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME, CNPJ nº 22.748.373/0001-88
– Valor Global R$ 84.878,06. Urucuia/MG, 19 de Fevereiro de 2019 (a)
Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho-Prefeito.

M U N I C Í P I O D E C U R V E L O

AVISODELICITAÇÃO - PREGÃOPRESENCIAL012/2019
Objeto:Registro de preços para fornecimento de leite pasteurizadoparaSecretarias
Municipais de Obras e Serviços Urbanos e deAdministração, Políticas Sociais
e Desenvolvimento Sustentável – exclusivo paraMEs, EPPs ou equiparadas.A
sessão do Pregão será àAv. D. Pedro II, Nº 487, dia 8/3/19 às 9h. Inf./retirada
Edital: Deptº. Suprimentos – (38)3722-2617.Av. D. Pedro II, 487, 2aa 6a feira,
de 8 a 10 e de 12 a 18h.

Curvelo, 19/2/19. GilvâniaA. Oliveira - Pregoeira

Comarca deBeloHorizonte. Secretaria da 16ªVaraCível.EDITALDECITAÇÃO de JANAÍNADELIMA
DA SILVA TELES. Prazo de 20 (vinte) dias. O Exmo. Sr. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Juiz de
Direito da 16ª Vara Cível, na forma da Lei, etc... faz saber que por este Juízo e Secretaria tramita uma
ação "Procedimento Comum" movida por Fabiano Marques, CPF 849.343.016-15, representado(a)
pelo(a) advogado(a) José Fernando Chaves, OAB 65.840 MG, contra TRATO FEITO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS (GILSIMAR ROSA BOULANGER CPF 032.014.786-01), CNPJ 23.589.852/0001-61;
Banco Santander (Brasil) S.A, CNPJ 90.400.888/0001-42; CLASSIC AUTOMOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ 04.750.661/0001-95; CRISTIANE MACIEL FRANCA, CPF 040.798.886-60; JANAINADE LIMA
DA SILVA TELES, CPF 104.294.457-17, Processo Eletrônico- PJe - nº 5128896-08.2016.8.13.0024,
tendo por objeto o reconhecimento do direito do autor de obter o documento de transferência do veículo
marca Honda Civic SED LXS 16V, 4 P, cor preta, ano de fabricação/modelo 2012/2013, placa KOY
2725; indenização por danos materiais e morais, e por este edital cita JANAÍNA DE LIMA DA SILVA
TELES para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo fixado no edital,
contestar o pedido, sob pena de, não o fazendo, lhe ser nomeado Curador Especial (art. 257, VI, do
CPC), podendo vir a serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial
(art. 344, do CPC). Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2019. (a) Paulo Rogério de SouzaAbrantes, Juiz
deDireito; CarlosAlbertoMirandaCosta, Escrivão Judicial, que assina por ordemdoMM. Juiz.

������ �� �	
�	���	 � 	 ��������� ��� ���������� ��
�������� ���������� ���������� � ���� ���� �� �!�"� � � #���$� %
��
����&'(� �������� ������� �� )* (��!� �������� �� �
+, ��- � �*.
/0.123.//4&///)%02 � �5���� ������� �* 6)4.//0./63.61)36%2� ����"��
�� ��! +���������� �� !�� �� �!�� ����-!�78��  ����� � �����!�9�����
���:� �;- ��� � ���"��� �� ����������� �� ��������� +��<������� 
������������� �5���� � �$� �5����� �! ����= ���������� �� ��������
��������� � ����������� ��� !��"� ���-� >������ �� ������� �!�?�����
�� ��������� �! ����= ��������&������������ �&�! ����-� ���������
�� �������� ��������� � ���������� @��� !��"� ���-� >������ �� �������
�!�?����� �� ��������AB ���������� ��� �������� +���������� ��
���"�7�� C!� "��>�� � ��� ����������� ��� �������� ��!����� ��
�������� ����?���� �� �������� ��������� � ���������� �� ������ C!�
��� �C!�� �� ��������D�7$� ��� ���"�7�� �� �����������B
��������&������������ �&�! ����-� ���������� ����� ��� �������
���������� � ������ ����� ��� ������� ��= � "����� �� '����� �!�!���
�� ����� E!��5�� ��� �!�"� �� �������� ������7$� �� '��� �������
������>�� �� 
����� ������-!���� ������ F� �: G����� (�!"����
����!��-�� ,��C!�� F� H���� ��������� '���� ��� '���� �� (��7��
+��������� I!-����>�J� +��������� ,!��� ���� +�������� ������ �$�
(��7� � �� �-����� ����� K��5 ���� ��L� '������ �9�D�� �� +� ��� �
������������ �� �����- ��� (��� �:��������9���� C!� �� ��� �D��9 ��
��� 40./4.4/)6 M� )/>//���� �� �������� ���"���7$�� �� ���� ��
��������� M #!�= 
� ���� �* 416� �� � /3 & ������ � ��+= 30.16/%/// %
�!�"� �&'(� � <�� �� �� �-������ ��-�� � ���!���� 	���� �� ���= )*A
����!�� ����� �� ���"���7$�B 4*A �!����D�7$� �� ���"� ���"�� � �:������
���� � �������� �� ������-!�7$� ������� � �� C!� ������ �� ����. 016 �
0N4� �� ���� �� �L� �� ���7� �� 4/)6� �� ����� �� ����������� ��
���������� ������� �D���� �! �$�� -�� ���� ��� ��"�� ����������� �
������ �� �L� �� �-�� � �� ������G���� ��� � ��!������ �* 4O&��# ��
41&))&)NB 3*A �������>������� �����C!�����. �� �����8�� �������
����� �����- ��� ���"� ����$� ���� ����� �� �<�����  �����.
�!�"� �&'(� )6&/4&4/)6 � (��� �� '. '����� % +���������.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO/MG - Pregão Presencial nº 08/2019,

inscrito no CNPJ sob o nº. 16.726.028/0001-40, torna público através do Sr. Prefeito, José
Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº 24/2019, Registro
de preços 07/2019 do tipo menor preço item, objetivando a AQUISIÇÃO DE
ELETRODOMÉSTICOS. A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 12/03/2019,

quando serão recebidos os envelopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os
representantes das empresas licitantes. Os interessados deverão entrar em contato com o Setor
de Licitações no telefone (37)33731244 ou www.capitolio.mg.gov.br. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - PROCESSO Nº 006/2019. Tipo: Menor
Preço por Item. Objeto: Promover Registro de Preço para futuro fornecimento de
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para recarga em botijão de 13 e 45 kg e aquisição
de cascos de botijão de 13 kg. Valor Estimado: R$ 225.651,54. Credenciamento: Dia
08/03/2019de09h30minàs09h45min.AberturadaSessãodeDisputa:Dia08/03/2019
às 09h46min. O Edital se encontra disponível no sitio www.esmeraldas.mg.gov.br e
poderá ser obtido àAv. José Pinto da Silva, n° 409, Bairro São José, Esmeraldas/MG.
Tel.: (31) 3538-8885. Informações: comprasesmeraldas@gmail.com.

Marcos Júnior Ribeiro Rosa - Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPALDE FRUTADE LEITE/MG
AVISO DE REVOGAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE/MG - torna pública a
REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 003/2019, Pregão Presencial n°
001/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DESERVIÇOSDETRANSPORTEESCOLARATRAVÉSDEVEÍCULOS

APROPRIADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE

FRUTADE LEITE/MG. Maiores informações disponíveis no setor e nos autos
do processo.

Prefeito municipal: Marclênio Ferraz da Rocha.

PREFEITURAMUNICIPALDE PAULISTAS/MG
Processo Licitatório 021/2019
Pregão nº 013/2019

Torna-se Público Adesão ao Pregão para Registro de Preço 016/2018 - Processo
Administrativo 070/2018 em conformidade a Ata de Registro de Preços da
Prefeitura Municipal de São João Evangelista/MG com a Empresa Cofarminas
Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.537.890/0001-09 com desconto registrado para o lote 01 um total de 61,00%,
para o lote 02 um total de 61,00 %, para o lote 03 um total de 61,00 %, para o
lote 04 um total de 61,00 %, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de material médico-hospitalar, equipamentos e congêneres, para
utilização no PSF (Programa saúde da família) e hospital Municipal, de forma
parcelada, do tipo maior desconto sobre o catálogo de preço da revista SIMPRO.

Paulistas/MG, 19 de fevereiro de 2019
Evandro Ribeiro de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG

Aviso de Retificação do Objeto da licitação e data de abertura- Pregão

Presencial nº. 14/2019 - Objeto: Aquisição de veículo caminhão novo

equipado com caçamba basculante de 6m3 com todos equipamentos de
segurança obrigatórios conforme Contrato de Repasse nº
872702/2018/MAPA/CAIXA. Dia da licitação: 09/03/2019 às 09:00hs. Local:
Pça. Presidente Vargas, 01 – Centro, Porteirinha-MG. Edital disponível
www.porteirinha.mg.gov.br. Informações (38) 3831-1297 ou
licitacao@porteirinha.mg.gov.br.

Porteirinha/MG, 19/02/2019.
Advá Mendes Silva – Pregoeiro.

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROMÃO/MG

Proc. 15/19 - PP 4/19 - Aquis. gases e locação de cilindros -
Credenciamento: 19/3/19 - 9h -
licitacao.prefeituraromao2017@gmail.com -
saoromao.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Errata e Prorrogação do
Pregão Presencial RP 011/19 Processo licitatório n° 016/2019
para o dia 08/03/19 às 09h30min, com credenciamento a
partir das 09h. Objeto: registro de preços para fornecimento
parcelado de tintas, solventes, micro esfera de vidro, placas,
balizas parafuso, porcas e arruelas destinados a sinalização
viária, aquisição de dispositivos auxiliares de sinalização e
contratação de empresa especialida em sinalização indicativa
pró visual e prestação de serviços de manutenção e sinalização
horizontal nas vias do município com fornecimento de material
e mão de obra. A errata 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. Euvani Lindourar Pereira /Pregoeira.

PREFEITURAMUNICIPALDE SANTOANTÔNIO DO GRAMA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Torna Público, nos termos da Lei nº 8.666/93, 10.520/2002, a realização
da Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. Objeto:
REGISTRODEPREÇOSVISANDOAFUTURAEEVENTUALAQUISIÇÃO
DEMATERIALGRÁFICOECARIMBOS.Aentrega e a abertura dos envelopes
será às 09h30min do dia 08/03/2019, na sala de reuniões daComissão Permanente
de Licitação, à Rua Padre João Coutinho, nº 121, Centro, Santo Antônio do
Grama/MG. Informações pelo telefone (31) 3872-5005.

Janaina Aparecida Frade
Pregoeira

CONSÓRCIOINTERMUNICIPALDESAÚDEDOALTOJEQUITINHONHA
- CISAJE. Torna público que fará Processo Licitatório nº 004/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº 003/2019, para Registro de Preços para futuro e eventual
fornecimento parcelado de combustíveis, lubri3cantes, graxas, agente redutor Arla
32, entre outros destinados aos veículos pertencentes à frota CISAJE, bem como
para o veículo Fiat Doblô/CEAE que pertence ao programa CEAE e gerenciado pela
Coordenação de Transporte Frota/CISAJE. A sessão ocorrerá no dia 07/03/2019, às
08h30min, na sala de reuniões do CISAJE, situada na Rua Macau de Baixo, nº 62,
Centro, Diamantina/MG, CEP: 39.100-000. Mais informações: licitacao@cisaje.
mg.gov.br, ouvidoria@cisaje.mg.gov.br. O Edital também estará disponível no: www.
cisaje.mg.gov.br. Telefone de contato: (38) 3531-2757/1309.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG

Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 01/2019 com reserva de quota de
até 25% para ME, EPP e equiparados - Objeto: Contratação de serviços de
transporte escolar em atendimento aos alunos da rede pública de ensino deste
município. Dia da licitação: 07/03/2019 às 09:00hs. Local: Pça Nossa Senhora
da Conceição, 01–Centro, Serranópolis de Minas/MG. Edital completo no
setor de licitações da prefeitura e no site www.serranopolisdeminas.mg.gov.br,
maiores informações (38) 3831-7113.

Serranópolis de Minas, 19 de fevereiro de 2019.
Antônio da Paixão Santana

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG

Extrato de Adjudicação/Homologação - Processo de Licitação Nº.: 0017/2019.
Modalidade: Pregão Presencial /0007. Contratante: Município de Janaúba-
MG. Contratada/Valor: Clemente Dias Soares Junior-ME/R$37.407,14; Dejan
Gráfica e Editora Ltda/R$35.647,20; Grafitex Serviços Graficos Eireli/R$
214.494,45; Móises Marques João de Deus/R$ 23.737,25; Mr Veloso-Gráfica
e Editora/R$ 4.117,50. Objeto da Licitação: Aquisição de Serviço de
Reprografia.

PREFEITURAMUNICIPALDE UBAÍ/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

APREF. MUNICIPALDE UBAI/MG - torna público processo licitatório nº014/2019 - Pregão
Presencial para Registro de Preços Nº 05/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, VISANDO DIVULGAR AS AÇÕES,
SERVIÇOS E NOTADE UTILIDADE PUBLICADAADMINISTRAÇÃO NOMUNICÍPIO
DE UBAÍ-MG. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 11/03/2019 - Horário: às 08:00mim.
EDITALdisponívelnosite:www.ubai.mg.gov.brouatravésdoe-mail licitacao@ubai.mg.gov.br
ou licitacaoubai@gmail.com, e aindana sala deLicitações daPrefeituraMunicipal deUbai/MG.
Maria Helena Martins Neta - Pregoeira Municipal. Ubaí/MG 19 de fevereiro de 2019.
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�� ������ � ����� ����<&� � ����������<&� �� ��8$��� ���AH���� �
������H���� �#��������� �� ���<���� �������� �� ������ �
������$�<&�G �������� �� ������ �����E� � ���#�������E�<&� �� ��?� 
��$��������G �������� �� ������$�<&� � �����E� �� ���$������G
���������� ��� �������� .���������� �� ���$�<�� I#� $��'�� � ���
����������� ��� �������� ��#����� �� �������� ����J���� ��
�������� ��������� !���� "����#������ �#����� � ������������� ��
������ I#� �����I#�� �� ��������E�<&� ��� ���$�<�� �� �����������G
���������� ��� ��������*������������ �*�# ����0����������� 
����� ���������� ���������� � ������������ ��� ������� ��C �0���� 
��$����� �� %���� ���<�H �#�#��� �� ���� !#��8����� ������<&� ��
%��� ������ ������'�� �� 
���� ������0#��� �#�$��� ������� 
���������� ����� K���?�L���� +�#$��� ����#��0� /��I#�� K��H��� 
�������� %��B���� %����� 
�$� �� %���� %���� �� +��<� .����# 
.��������� /#������� .��������� M#0����'�N ����� ���8���� ����� ��(�
%����� � ������������ �� �����0���� +���� �?��������>��� I#� ��
�����E��> �� ��� 36123132,9 ��� ���#����� '��>����G �������� ���$���<&�
O� 29'22��� � ���#��� ���$���<&� O� 29'72���1 
&� '�$���� �@����
����� �� ��������� �� �������� ���$���<&� �����E��)��)> �� ���#��� �
@����� ���$���<&� �� ����� ��� � ����� ��� I#��I#�� �@���� ��
���������1 � �����0���� ���> �����E��� �� ���� �� ��������� ���� O "#�C

����� �- 359 * ������ � ��.C 761592)222 ) �#�$���*%+ � A�� ��
����0������ ��0�� � ���#���� 	���� �� ���C ,-F ����#�� ������ ��
���$���<&�G 3-F �#����E�<&� ������$� ���$�� � �?������ ���� � ��������
�� ������0#�<&� �������� �� I#� ������ �� ����1 659 � 643 �� ��� ��
�(� �� ���<� �� 32,9 �� ����� �� ����������� �� ��������� 
���������E���� �# �&� 0�� ���� ��� ��$�� ����������� � ������ �� �(�
�� �0��� �� ������L���� ��� � ��#������ �- 3:*��" �� 35*,,*,4G 7-F
�������'������� �����I#�����1 �� �����=�� ������� �����
�����0���� ���$������&� ���� ����� �� �A����� ������1 �#�$���*%+ 
,9*23*32,9 ) P����� �1 �� ��#E� ) .���������1

ANUNCIE AQUI (31) 3236-8001

20 FEV 2019 / PRIMEIRO PLANO 9
BE LO HOR I ZONTE HOJE EM D I A


