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Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico URBEL/ SMOBI 008/2019
- Proc. n.º 01-129.731/19-43
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção do Edifício Residencial Resplendor na Vila Senhor dos Passos. CREDENCIAMENTO: até
às 08H do dia 17 de fevereiro de 2020. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: até às 08H30min do dia 17 de fevereiro de
2020. SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: aberta às 14H do dia 17 de
fevereiro de 2020. O pregão será realizado em sessão pública por meio
da INTERNET. Para participar do pregão eletrônico, os interessados
deverão cadastrar-se junto às agências do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso. O texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e na SUAD – Protocolo Geral
da URBEL, localizada em Belo Horizonte/ MG, na Av. do Contorno,
6.664, 1º Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h às 12h e de
14h às 16h,ondeserão obtidos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por
cópia reprográfica, com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.
Josué Costa Valadão | Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
6 cm -29 1318065 - 1

Câmara Municipal
de Belo Horizonte
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 09:00 horas do
dia 14 de fevereiro de 2020, pelo site www.comprasnet.gov.br, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, carregamento de volumes, jardinagem e copeiragem, por meio de alocação de mão de obra exclusiva, além do fornecimento de material de limpeza, material de consumo, equipamentos,
ferramentas e utensílios. O texto integral do edital (contendo todas as
informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados
na Internet, nos sites www.comprasnet.gov.br , (utilizando-se para pesquisa o Código UASG nº 926306) e www.cmbh.mg.gov.br (link Transparência < Licitações), bem como na Seção de Apoio a Licitações, telefone: (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas, de segunda a
sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2020.
Bruno Valadão Peres Urban
Pregoeiro
5 cm -30 1318226 - 1

Particulares e
Pessoas Físicas

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ Nº 33.040.601/0001-87 - COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MERCANTIL DO
BRASIL FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS (“COMPANHIA”) (“Banco” ou
“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada em 13 de fevereiro de 2020, às 15:00 (quinze)
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Rio de
-DQHLUR   DQGDU %DLUUR &HQWUR %HOR +RUL]RQWH  0* D ¿P
de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte matéria
constante da Ordem do Dia: (i) Alterar os artigos 28, 30, incluir
art. 32 e alterar o art. 33 do Estatuto Social da Companhia, no
intuito de adequá-lo à criação do cargo de Vice-Presidente. Todos
os documentos e informações pertinentes às matérias a serem
examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária,
incluindo esse Edital, a Proposta da Administração da Companhia e
aqueles exigidos pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no
site da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br). Para participação e deliberação na Assembleia Geral
Extraordinária, os acionistas deverão apresentar: (i) Pessoas Físicas:
(a) documento hábil a comprovar sua identidade, (b) comprovante
atualizado das ações escriturais de sua titularidade, expedido pela
LQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULDRXSRUDJHQWHGHFXVWyGLDH F QD
KLSyWHVHGHUHSUHVHQWDomRGRDFLRQLVWDRULJLQDORXFySLDDXWHQWLFDGD
da procuração, devidamente regularizada na forma da lei; (ii) Pessoas
-XUtGLFDVFySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHYLGDPHQWH
UHJLVWUDGRVQRyUJmRFRPSHWHQWH 5HJLVWUR&LYLOGH3HVVRDV-XUtGLFDV
ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto
social; e (b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i)
comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa
jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente
o acionista pessoa jurídica; (iii) Fundos de Investimento: além dos
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora
RXjDGPLQLVWUDGRUDGHYHUiDSUHVHQWDUFySLDVLPSOHVGRUHJXODPHQWR
GRIXQGRGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRQRyUJmRFRPSHWHQWH
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2020.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12 cm -28 1317249 - 1
COMPANHIA BRASILEIRA
DEMETALURGIA E MINERAÇÃO
CNPJ nº. 33.131.541/0001-08 – NIRE 313.0004024-1
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (“Companhia”) que se encontram disponíveis na
sede social da Companhia, na cidade de Araxá, estado de Minas Gerais,
no Córrego da Mata s/nº, Caixa Postal 08, CEP 38183-903, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Araxá, 30 de janeiro de 2020.
Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração
3 cm -30 1318587 - 1

CNPJ: 30.649.186/0001-75
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH3HUPDQHFHPRVDGLVSRVLomRSDUDHYHQWXDLVHVFODUHFLPHQWRV
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Em R$ mil)
Em 31 de dezembro de 2018 (Em R$ mil)
Controladora Consolidado
Ativo
31/12/2018
31/12/2018
Controladora Consolidado
Circulante
31/12/2018
31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa
72
3.841
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
Clientes
1.619
operacionais
Impostos a recuperar
1
60
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
24.475
(882)
Almoxarifado
206
$MXVWHVDROXFUROtTXLGR
Despesas pagas Antecipadamente
21
Depreciação
e
amortização
806
Desativações em Curso
6
Resultado de Compra Vantajosa
(38.549)
73
5.753
Resultado
de
Equivalência
Patrimonial
(1.567)
Não circulante
Provisão de impostos diferidos
13.106
Investimentos
79.958
71.112
Juros, custo de captação e IOF
1.176
1.176
Imobilizado em Serviço
14.255
Imposto Diferido
658
658
Amortização da Mais valia
1.278
1.278
80.616
86.025
Resultado de não controladores
8.089
Total do ativo
80.689
91.778
(81)
10.467
Variações nos ativos operacionais
Controladora Consolidado
Redução (aumento) em clientes
(133)
Passivo Circulante
31/12/2018
31/12/2018
Redução (aumento) em almoxarifado
38
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
4.076
4.076
Redução (aumento) em impostos a
Fornecedores e outras obrigações
2.279
recuperar
(1)
14
Imposto de renda e contribuição social
Redução (aumento) em despesas
a pagar
178
antecipadas
(21)
Tributos a recolher
132
Partes relacionadas
3
3
Redução (aumento) em desativações
4.079
6.668
em curso
3
Não circulante
Variações nos passivos operacionais
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
31.455
31.455
Aumento (redução) em fornecedores e
Impostos Diferidos
13.106
13.106
outras obrigações
(10.221)
44.561
44.561
Aumento (redução) em imposto de
Total do passivo
48.640
51.229
renda e contribuição a pagar
(139)
3DWULP{QLROtTXLGR
Aumento (redução) em tributos a
Capital social
1.010
1.010
recolher
(11)
Reserva de Capital
6.739
6.739
&DL[DOtTXLGR DSOLFDGRQDV JHUDGR
Reserva de Lucros
22.980
22.980
pelas atividades operacionais
(82)
(3)
Reserva de Lucros Estatutária
1.100
1.100
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
Reserva Legal
220
220
$WULEXtYHOjFRQWURODGRUD
32.049
32.049
investimento
Participação de não controladores
8.500
Aquisição de investimento
(43.509)
(43.509)
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
Baixa investimento
558
558
Total do passivo e patrimônio
(44)
Aquisição de imobilizado e intangível
OtTXLGR
80.689
91.778
&DL[DOtTXLGR DSOLFDGRQDV JHUDGR
pelas atividades de investimento
(42.951)
(42.995)
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
Em 31 de dezembro de 2018 (Em R$ mil)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
¿QDQFLDPHQWR
Controladora Consolidado
Integralização de capital
1.010
1.010
31/12/2018
31/12/2018
Receita líquida de geração de energia
18.882
Captação de empréstimos junto a
Custo da energia vendida
(5.585)
terceiros
35.000
35.000
Resultado bruto
13.297
Aumento (redução) de IOF sobre
Despesas gerais e administrativas
(79)
(3.151)
empréstimos captados junto a terceiros
(645)
(645)
Despesa tributárias
(1)
(109)
Adiantamento para futuro aumento
Resultado de Equivalência Patrimônial
1.567
de capital
8.500
8.500
Resultado de Compra Vantajosa
38.549
Recompra de Ações
(1.761)
(1.761)
Outras receitas/ despesas operacionais
(1.281)
(1.281)
Dividendos recebidos
1.173
38.754
8.756
Resultado operacional
Distribuição de Lucros
(175)
(10.232)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
4
334
Captação de empréstimos junto a
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(1.177)
(1.193)
2
2
partes relacionadas
Receitas não operacionais
&DL[DOtTXLGR DSOLFDGRQDV JHUDGR
Despesas não operacionais
SHODVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
43.104
31.874
Resultado não operacional
$XPHQWR UHGXomR GHFDL[DH
(1.173)
(859)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DOtTXLGRV
72
(11.123)
Resultado antes do imposto de
Caixa e equivalentes de caixa no
renda e da contribuição social
37.581
7.897
início
do
exercício
14.963
Imposto de renda e contribuição social
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDO
correntes
(13.106)
(690)
do exercício
72
3.840
Participação de não controladores
(8.089)
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
24.475
(882)
72
(11.123)
9DULDomRQRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGH (P5PLO

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Resultado líquido do período
Integralização de capital
Capital a integralizar
Distribuição de Lucros
Constituição de Reserva de Lucros
Resgate de Ações
Constituição de Reserva de Capital
Constituição de Reserva Legal
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Capital
social

1.100
(90)
1.010

Reserva
Legal

220
220

Reservas
Reserva de de lucros Reservas de
Lucro
Total do patrimônio
Capital
Estatutária
lucros
Acumulado
OtTXLGR
24.475
24.475
1.100
(90)
(175)
(175)
1.100
(1.100)
6.739
6.739
(220)
6.739
1.100
22.980
32.049

'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGH (P5PLO
Reserva Reservas
Total
Participação Total do
Capital Reserva
de
de lucros Reservas
Lucro
DWULEXtYHO
de não
patrimônio
social Legal Capital Estatutária de lucros Acumulado jFRQWURODGRUD controladores OtTXLGR
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Resultado líquido do período
24.475
24.475
24.475
Integralização de capital
1.100
1.100
1.100
Capital a integralizar
(90)
(90)
(90)
Distribuição de Lucros
(175)
(175)
(175)
Constituição de Reserva de Lucros
1.100 (1.100)
Resgate de ações
Constituição de Reserva de Capital
6.739
6.739
6.739
Constituição de Reserva Legal
220
(220)
Efeitos dos acionistas não
controladores sobre entidades
consolidadas
8.500
8.500
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.010
220
6.739
1.100
22.980
32.049
8.500
40.549

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE
DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN
PC 003/2020 PP 003/2020 Contratação de Plano de Saúde. 1ª Retificação edital 003/2020 - Prorroga Credenciamento 13/02/2020 - 08:00.
(38)3221-0009/2211-0003. Solicitação edital via email: licitacao@
cisrun.saude.mg.gov.br e/ou retirada no site http://www.cisrun.saude.
mg.gov.br

MINAS SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ 04.546.759/0001-25
NIRE 31211480954 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. Ata de reunião de sócios datada
de 22/01/2020, tendo sido deliberado o seguinte: 1) Aprovam os sócios,
neste ato, pela redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor de R$25.975.700,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, setecentos reais), em R$7.172.100,00 (sete
milhões, cento e setenta e dois mil e cem reais), mediante a diminuição
proporcional do valor nominal das quotas do capital social dos sócios,
por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, nos termos do
artigo 1.082, II, do Código Civil. ; 2) Tendo em vista a redução ora
aprovada, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, passa
a ser no valor de R$18.803.600,00 (vinte e cinco milhões, novecentos
e setenta e cinco mil, setecentos reais), dividido em 18.803.600 (vinte
e cinco milhões, novecentas e setenta e cinco mil, setecentas) quotas,
no valor unitário de R$1,00 (um real); 3) Resta aprovada a restituição
do valor de R$7.172.100,00 (sete milhões, cento e setenta e dois mil
e cem reais), em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do registro da competente alteração contratual. Poços de
Caldas, 22 de janeiro de 2020. Lucas Guerra Martins e Leandro Guerra
Martins, administradores da sociedade.

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRANGA
- Edital de Convocação. Convoca todos Associados para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se na Rua São Sebastião, nº 257, Centro,
Piranga, Minas Gerais, no dia 10 de fevereiro de 2020, às 20h00min
horas. Ordem do Dia: 1- Apreciar as contas; 2- Eleger e empossar os
Membros da Mesa Administrativa para o próximo período. Sérgio José
Guimarães - Provedor

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE/UNAÍ-MG.
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2020, firmado
em 24.01.2020, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de
Unaí-MG e a empresa SB GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES LTDA. OBJETO: Avaliação de desempenho individual dos servidores. Valor: R$ 2.310,00. Vigência: 31-12-2020.

2 cm -30 1318537 - 1

5 cm -29 1318110 - 1

2 cm -30 1318593 - 1

2 cm -30 1318188 - 1

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS – ARISB-MG –
Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 125, de 31 de
janeiro de 2020 – Dispõe sobre o reajuste dos valores das Tarifas Básicas Operacionais (TBO) de Água e Esgoto, bem como das Tarifas de
Efetivo consumo, referentes aos serviços prestados pelo SAAE, aplicados no município de Itabirito, e dá outras providências. A resolução
pode ser consultada na íntegra no endereço eletrônico arisb.com.br/
resolucoesfiscalizacaoregulacao.
2 cm -28 1317346 - 1

Romero Machado Ferreira
Diretor Presidente - CPF 036.389.146-31

6WUHDPLQHG[S6HUYLoRV&RQWiEHLV/WGD
CRC - MG 009165-O

Adauto Lúcio da Silva Dutra
Sócio/Diretor - CRC-SP -181228/O - 2 T-MG

As notas explicativas completas encontram-se à disposição na sede da Companhia.
48 cm -30 1318332 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400021.
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PARQUE EMPRESARIAL BETIM II S/A
CNPJ 12.224.446/0001-89

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais
Nota 30/09/19 30/09/18
Balanços Patrimoniais
Nota 30/09/19 30/09/18
Demonstrações
Total do
Demonstrações do Resultado
Nota 30/09/19 30/09/18
das Mutações
Capital
Lucros patrimônio
2.264
2.798
135
122
Ativos/Circulantes
Passivos e Patrimônio Líquido/Circulantes
Receita Operacional Líquida
11
3.606
3.632
do Patrimônio Líquido
social acumulados
líquido
Caixa e equivalentes de caixa
3
1
6
Fornecedores
7
14
11
Custos dos Aluguéis
12
(165)
(165)
Aplicações financeiras
4
1.852
2.481
Obrigações tributárias
12
11
11.382
497
11.879
Saldos em 30/09/17
Lucro Bruto
3.441
3.467
Contas a receber de clientes
5
345
289
IR e CS
105
100
Despesas
Operacionais
Aumento de capital
250
–
250
Impostos a recuperar
7
14
Impostos de recolhimento diferidos
9
4
–
Despesas gerais e administrativas
12
(289)
(286)
Lucro do exercício
–
2.842
2.842
Adiantamentos diversos
–
5
Não Circulantes
Prejuízo Operacional antes do
Saldos em 30/09/18
11.632
3.339
14.971
Despesas antecipadas
1
3
Patrimônio Líquido
14.278 14.971
Resultado Financeiro
(289)
(286)
Distribuição de dividendos
–
(3.500)
(3.500)
Outros valores a receber
58
–
Capital social
10 11.632 11.632
Resultado Financeiro
13
57
75
Lucro do exercício
–
2.806
2.806
Não Circulantes
12.149 12.295
Lucros/(Prejuízos) acumulados
2.645
3.339
Prejuízo antes do IR e da CS
3.209
3.256
Saldos em 30/09/19
11.632
2.645
14.278
Propriedades para investimento
6 12.149 12.295
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido
14.413 15.093
(403)
(414)
IR e CS
14
equipamentos. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendaTotal dos Ativos
14.413 15.093
Lucro (Prejuízo) do Exercício
2.806
2.842
meio do resultado, de apresentar alterações subsequentes no valor
mentos mudará porque a Sociedade reconhecerá um custo de depreciajusto em outros resultados abrangentes. Passivos financeiros: A SocieDemonstrações do Resultado Abrangente
30/09/19 30/09/18
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
ção
de
ativos
de
direito
de
uso
e
despesa
de
juros
sobre
obrigações
de
dade deve classificar todos os passivos financeiros como mensurados
Lucro do Exercício
2.806
2.842
arrendamento. • A Sociedade anteriormente reconhecia uma despesa
1. Contexto Operacional: Em agosto de 2017 a Sociedade adquiriu
subsequentemente ao custo amortizado, exceto por: (a) passivos finan–
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mente ao valor justo; (b) passivos financeiros que surjam quando a
reconhecidas. • Com base nas informações atualmente disponíveis, a
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transferência do ativo financeiro não se qualificar para desreconheciSociedade estima que reconhecerá obrigações adicionais de arrendatrações financeiras: a) Declaração de conformidade: As demonstraAjustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido
mento ou quando a abordagem do envolvimento contínuo for aplicámento de R$757 em 1º de outubro de 2019.
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Imposto de renda e contribuição social pagos
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nanceiras da Sociedade são mensuradas usando a moeda do principal
resultado. g) Imposto de renda e contribuição social: A despesa com
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ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”).
imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos
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como moeda funcional e de apresentação o real (R$). d) Uso de estilucro presumido. A base de cálculo do imposto de renda e da contribuiDistribuição de dividendos
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Referem-se aos contratos de locação integral dos galpões construídos
mativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras
ção social é calculada à razão de 32% sobre as receitas brutas proveRendimentos de aplicações financeiras
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trados de forma linear pelo prazo do contrato de acordo com a prática
mas internacionais de relatório financeiro (“International Financial
sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do
Caixa líquido aplicado nas atividades
contábil descrita na nota explicativa nº 2.g), sendo atualizado anualReporting Standards - IFRS”) requer que a Administração da Sociedaadicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribuição
de investimento
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mente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M.
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social. No caso da Sociedade, o imposto de renda e a contribuição soFluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
O
galpão
está
localizado
em
Betim
e
está
integralmente
locado
para
afetam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas. As principais
cial diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as difeAumento
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um único locatário, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., por
estimativas contábeis referem-se à vida útil dos bens do ativo imobilirenças temporárias nas datas de encerramento dos exercícios entre os
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento –
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um período de 60 meses com início em dezembro de 2016. 6. Propriezado, das propriedades para investimento e dos itens do intangível e à
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiAumento
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constituição da provisão para riscos legais. Os resultados finais dessas
ras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro trie Equivalentes de Caixa
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transações e informações, quando de sua efetiva realização em períobutável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
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Depredos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. A Sociedade reviimpostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
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anual
ciação
sa suas estimativas e premissas anualmente. 2. Resumo das Princias diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos
(5)
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depreacupais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa:
são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis,
ciação- % Custo mulada Líquido Líquido
14. Imposto de Renda e Contribuição Social: As despesas de IRPJ e
Representados por contas bancárias disponíveis. Os equivalentes de
apenas quando for provável que a Sociedade apresentará lucro tributáTerrenos
–
564
–
564
564
CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais, conforme a seguir:
caixa são investimentos com vencimento inferior a três meses a contar
vel futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias
Galpão logístico
1,33 11.927 (342) 11.585 11.731
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da data de contratação, constituídos de títulos de alta liquidez converdedutíveis possam ser utilizadas. h) Normas e interpretações novas e
Total
12.491 (342) 12.149 12.295
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síveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor. Os
revisadas aplicáveis ao exercício findo em 30 de setembro de 2019:
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saldos estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferiOs pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
ao valor de custo; porém, conforme determinado pela IAS 40, foi rea15. Instrumentos Financeiros: Em 30 de setembro de 2019 e de
dos até a data de encerramento do exercício. b) Aplicações financeiContábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidalizada para fins de divulgação a avaliação ao valor justo por meio de
2018, a Sociedade possuía os instrumentos financeiros listados
ras: As aplicações financeiras registradas no ativo circulante são insde - CFC, novos e revisados a seguir, em vigor para exercícios iniciaavaliação efetuada por uma entidade especializada independente.
trumentos financeiros avaliados ao valor justo pelo resultado.
a seguir:
dos em ou após 1º de janeiro de 2018, foram adotados nas demonstraA metodologia adotada pela empresa especializada para avaliação
c) Propriedades para investimento: Representadas por terrenos e
Categoria dos instrumentos financeiros:
30/09/19 30/09/18
ções financeiras.
dessas propriedades para investimento a valor justo é a preceituada de
edifícios mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou valorização
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acordo com as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de
do capital, conforme divulgado na nota explicativa nº 7. São registraInstrumento financeiro
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“Receita de Contratos com Clientes” das pelo custo de aquisição ou construção e deduzidas da depreciação
Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE/SP), e de acordo com o
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Custo amortizado
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2.481
essa nova norma traz os princípios que Em vigor para peacumulada, assim que as obras forem concluídas. A depreciação é
Red Book, do Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS. Para a
Fornecedores
Custo
amortizado
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uma entidade aplicará para determinar a ríodos anuais inicalculada pelo método linear, a taxa anual que representa a vida útil-edeterminação do valor justo das propriedades para investimento em
IFRS 15 - mensuração da receita e quando ela de- c i a d o s e m o u
A Administração é de opinião de que os instrumentos financeiros, que
conômica estimada da propriedade. O procedimento de revisão de vida
construção foi aplicado o método comparativo direto de dados de
CPC 47 verá ser reconhecida. A norma substitui após 1º de janeiro
estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores
útil é efetuado anualmente. As propriedades para investimento são
mercado, mediante o qual o valor do terreno é obtido pela comparação
a IAS 11 - Contratos de Construção e a de 2018
baixadas após a alienação ou quando estas são permanentemente reticontábeis, não apresentam variações significativas em relação aos
direta com outros semelhantes situados na mesma região geoeconômiIAS 18 - Receitas e Interpretações Corradas de uso e não há benefícios econômicos futuros resultantes da
respectivos valores de mercado nas datas de encerramento das
ca ou em regiões de mesmo aproveitamento, zoneamento e caracterísrespondentes.
alienação. Qualquer ganho ou perda resultantes da baixa do imóvel
ticas. Para as propriedades em operação a metodologia adotada para
demonstrações financeiras. a) Risco de mercado: É o risco de
“Instrumentos Financeiros - Reconhe(calculados como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e
determinar o valor de mercado (valor justo) das propriedades para inalterações nos preços de mercado, como variação nas taxas de juros,
cimento e Mensuração” - a IFRS 9
o valor contábil do ativo) são reconhecidos no resultado do exercício
vestimento em operação envolve a elaboração de premissas relacionaem instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de
mantém, mas simplifica, o modelo de
das a projeções de ganhos e perdas para dez anos, adicionadas ao valor
em que o imóvel é baixado. d) Receita: As receitas, os custos e as
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado,
mensuração combinada e estabelece
de reversão, que corresponde a uma perpetuidade calculada com base
despesas são reconhecidos de acordo com o regime de competência.
dentro de parâmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o
duas
principais
categorias
de
mensuranos ganhos líquidos do 11º ano e uma taxa de rentabilidade de mercado
A receita de aluguéis é reconhecida de forma linear com base no prazo
retorno. b) Risco de crédito: Instrumentos financeiros que
ção para ativos financeiros: custo amor(“exit yield” ou “cap rate”). As projeções não são previsões do futuro,
dos contratos de acordo com o pronunciamento contábil nº 6 e normas
potencialmente sujeitam a Sociedade a concentrações de risco de
tizado e valor justo. A base de classifimas apenas refletem a melhor estimativa do avaliador quanto à atual
internacionais de relatório financeiro 16 (“IFRS 16”) - Arrendamentos,
cação depende do modelo de negócios
crédito consistem primariamente em bancos, aplicações financeiras e
visão
do
mercado
relativamente
às
receitas
e
aos
custos
futuros
de
cada
levando em consideração o reajuste contratual. Outras receitas relacioda entidade e das características do flurecebíveis de aluguel. A Sociedade e mantém contas-correntes
propriedade. A taxa de rentabilidade e a taxa de desconto são definidas
nadas aos contratos de aluguéis têm o mesmo tratamento contábil.
xo de caixa contratual do ativo finan- Em vigor para pebancárias com instituições financeiras aprovadas pela Administração
de acordo com o mercado de investimento local e institucional, sendo
e) Redução ao valor recuperável (“impairment”): As propriedades
ceiro. Para passivos financeiros, a nor- ríodos anuais inide acordo com os critérios objetivos para diversificação de riscos de
a razoabilidade do valor de mercado obtida de acordo com a metodopara investimento, os bens do imobilizado e do intangível são avaliaIFRS 9 - ma retém a maior parte dos requerimen- c i a d o s e m o u
crédito e monitora o risco de crédito de seus dois únicos clientes.
logia anteriormente mencionada, igualmente testada também em terdos anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis
CPC 48 tos da IAS 39. A principal alteração re- após 1º de janeiro
c) Risco de liquidez: É o risco em que a Sociedade irá encontrar
mos
da
taxa
de
rentabilidade
inicial,
obtida
com
o
rendimento
líquido
ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunsfere-se aos casos nos quais o valor justo de 2018
estimado para o primeiro ano das projeções. A periodicidade de avaliadificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quandos passivos financeiros calculado deve
ção
a
valor
justo
das
propriedades
para
investimento
é
anual.
As
prepassivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou
do houver perda decorrente das situações em que o valor contábil do
ser segregado de forma que a parte relamissas utilizadas em 30 de setembro de 2019 para a avaliação do valor
com outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na
ativo ultrapasse seu valor recuperável, nesse caso definido pelo valor
tiva ao valor justo relacionada ao risco
justo
anteriormente
mencionada
estão
descritas
a
seguir:
30/09/19
administração de liquidez é a de garantir, o máximo possível, que
em uso do ativo, utilizando a metodologia de fluxo de caixa descontade crédito da própria entidade seja recoPremissas:
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
nhecida em “Outros resultados abrando, essa perda é reconhecida no resultado do exercício. Em 30 de seDez anos - taxa de desconto
8,5% a 9%
vencimento, sob condições normais e de estresse, reduzindo o risco de
gentes” e não no resultado do exercício.
tembro de 2019 foi registrada uma provisão para redução ao valor reDez anos - “cap rate”
7% a 7,5%
A orientação da IAS 39 sobre redução
prejudicar a reputação da Sociedade. d) Risco operacional: É definido
cuperável para as propriedades para investimento localizadas no
A mensuração do valor justo das propriedades para investimento está
do valor recuperável de ativos financeiEstado do Rio de Janeiro. f) Instrumentos financeiros: Os ativos e
como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha,
classificada como nível 3, com base na técnica de avaliação utilizada.
ros
e
contabilidade
de
“hedge”
continua
passivos financeiros são reconhecidos quando a Sociedade for parte
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas,
A classificação de nível 3 tem como premissa a utilização de outras
aplicável.
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos e passivos finande eventos externos, inadequação ou deficiência em contratos,
técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo
(i) CPC 48 - Instrumentos Financeiros - reconhecimento e mensuceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
descumprimento de dispositivos legais e indenização por danos a
registrado
que
não
sejam
baseados
em
dados
observáveis
no
mercado.
ração: A Administração adotou o novo pronunciamento e, considerantransação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e
terceiros. A Sociedade, com o objetivo de evitar a ocorrência de
A principal variável não observável é a taxa de desconto, que levou em
do as suas transações na data de adoção, não identificou mudanças que
passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconheprejuízos em decorrência desses fatores, criou procedimentos de
consideração a capitalização de aluguel potencial, natureza da proprietivessem impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da
cidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor
dade e condições do mercado. O valor justo das propriedades para incontrole que mitigam a existência do referido risco. e) Análise de
Sociedade, haja visto que os instrumentos financeiros que mantém não
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhevestimento em 30 de setembro de 2019 é de R$47.190
sensibilidade: Considerando os instrumentos financeiros mencionados
são complexos e não apresentam risco significativo de impacto em sua
cimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aqui7. Fornecedores:
30/09/19 30/09/18
anteriormente, a Sociedade desenvolveu uma análise de sensibilidade
remensuração, assim como não apresentam risco significativo de “imsição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resulPrestações de Serviços
14
11
que requer que sejam apresentados mais dois cenários com redução/
pairment” ou de redução de valor de forma significativa em função de
tado são reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos financeiros:
Total
14
11
elevação de 25% e 50% da variável de risco considerada. Esses
expectativa de perdas futuras, sendo aplicado somente as classificaTodas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reco8. Provisão para Riscos Judiciais: A Sociedade em 30 de setembro
cenários poderão gerar impactos nos resultados e/ou nos fluxos de
ções
dos
ativos
financeiros
nas
categorias
previstas.
(ii)
CPC
47
Renhecidas e baixadas na data da negociação. As compras ou vendas rede 2019 e de 2018, não tem conhecimento de ser parte em algum procaixa futuros da Sociedade, conforme descrito a seguir: • Cenárioceita de Contratos com Clientes: A Administração adotou essa nova
gulares correspondem a compras ou vendas de ativos financeiros que
cesso de natureza tributária, cível, ambiental e trabalhista nem em oubase: manutenção nos níveis de juros nos mesmos níveis observados
norma
e
não
identificou
efeito
relevante,
em
suas
demonstrações
firequerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de
tros processos administrativos.
em 30 de setembro de 2019. • Cenário adverso: redução/elevação de
nanceiras, considerando a natureza de suas transações de venda, na
norma ou prática de mercado. Todos os ativos financeiros reconheci9. Impostos de Recolhimento Diferidos:
30/09/19 30/09/18
25% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação
qual as obrigações de desempenho são claras, sendo a receita reconhedos são subsequentemente mensurados na sua totalidade ao custo
Passivo: Impostos diferidos
4
–
cida
quando
da
prestação
do
serviço.
Principais
normas,
interpretações
ao nível verificado em 30 de setembro de 2019. • Cenário remoto:
amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos
Impostos
diferidos
em
decorrência
das
diferenças
temporárias
apurae alterações de normas contábeis existentes que ainda não estão em
redução/elevação de 50% no fator de risco principal do instrumento
financeiros. Classificação de ativos financeiros: A Sociedade deve
das entre o regime de caixa adotado fiscalmente e o regime de compevigor
e
não
foram
adotadas
antecipadamente
pela
Sociedade:
financeiro em relação ao nível verificado em 30 de setembro de 2019.
classificar ativos financeiros como subsequentemente mensurados ao
tência contábil e são registrados conforme projeção de sua realização.
Data da entrada
Premissas: Como descrito anteriormente, a Sociedade entende que está
(1) custo amortizado, ao (2) valor justo por meio de outros resultados
10.
Patrimônio
Líquido:
Capital:
Em
30
de
setembro
de
2019,
o
caNorma
Principais
características
em
vigor
exposta principalmente ao risco de variação do CDI para atualização
abrangentes ou ao (3) valor justo por meio do resultado com base tanpital social subscrito e integralizado é de R$11.632 (R$ 11.632 em 30
“Arrendamentos” - a norma introduz
de parte substancial das aplicações financeiras. Nesse sentido, a seguir
to: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos finande
setembro
de
2018).
um modelo único para contabilização
ceiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo
estão demonstrados os índices e as taxas utilizados nos cálculos de
11.
Receita
Operacional
Líquida:
30/09/19
30/09/18
de contratos de arrendamento mercanfinanceiro. Custo amortizado: O ativo financeiro deve ser mensurado
Receita
bruta
de
locação
3.743
3.770
análise de sensibilidade:
til, eliminando a distinção entre arrenDeduções
da
receita
bruta:
ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas:
Cenário- Cenário Cenário
damentos operacionais e financeiros, Em vigor para pePIS
(24)
(24)
(a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo
Premissas
base (*) adverso remoto
resultando
na
contabilização
da
maioria
IFRS 16 - dos contratos de arrendamento nos ba- ríodos anuais iniCOFINS
(112)
(113)
objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de
Deterioração da taxa do CDI:
CPC 06 lanços das arrendatárias. A contabilida- c i a d o s e m o u
Receita operacional líquida
3.606
3.632
Aplicações financeiras
6,27
4,70
3,14
caixa contratuais; e (b) os termos contratuais do ativo financeiro derem
R2
1º de janeiro
origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam ex30/09/19 30/09/18
12. Custos e Despesas por Natureza:
Juros a Risco da taxa
de dos arrendadores permanece subs- após
clusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do princiDepreciação dos galpões
(165)
(165)
Instruincorrer de juros do Cenário- Cenário Cenário
tancialmente inalterada e a distinção de 2019
Propaganda e publicidade
(3)
(2)
pal em aberto. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes:
mento
expostos a instrumento
base adverso remoto
entre contratos de arrendamento operaGestão financeira e contábil
(73)
–
O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio de ou–
25%
50%
cional e financeiro é mantida. A norma
Advogados
(18)
(11)
tros resultados abrangentes se ambas as seguintes condições forem
Ativo financeiro:
IFRS 16 substitui a norma IAS 17 e
Seguros
(42)
(22)
atendidas: (a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de neAplicações
suas interpretações.
Despesas de administração predial
(97)
(207)
gócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de
financeiras
CDI
Redução
116
87
58
A Administração da Sociedade avaliou as novas normas, mas não esOutras despesas, líquidas
(56)
(44)
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (b) os terpera impactos significativos em virtude da natureza desses pronuncia(*) O cenário-base apresentado pela Sociedade está composto pelos
Total
(454)
(451)
mos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especifimentos, com exceção do pronunciamento a seguir: • CPC 06 (R2)
juros estimados para o período de 12 meses. f) Instrumentos
30/09/19 30/09/18
13. Resultado Financeiro:
cadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos
Operações de Arrendamento Mercantil (vigente a partir de 1º de janeifinanceiros derivativos: A Sociedade não contratou operações com
Receitas financeiras:
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Valor justo
ro de 2019) substitui os requisitos contábeis de arrendamento mercaninstrumentos financeiros derivativos para os exercícios findos em 30
Rendimentos de aplicações financeiras
58
80
por meio do resultado: O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor
til existentes e representam uma alteração na contabilização e divulgade setembro de 2019 e de 2018. 16. Eventos Subsequentes: Não
Despesas financeiras:
justo por meio do resultado, a menos que seja mensurado ao custo
ção de arrendamentos que anteriormente eram classificados como
houve eventos subsequentes relevantes para serem publicados.
Despesas bancárias
(1)
(1)
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangenarrendamentos operacionais, com mais ativos e passivos a serem re17. Aprovação das Demonstrações Financeiras: A conclusão das
Outros
–
(4)
tes. Entretanto, a entidade pode efetuar uma escolha irrevogável no
portados no balanço patrimonial e um reconhecimento diferente dos
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 31 de
(1)
(5)
reconhecimento inicial para investimentos específicos em instrumento
custos de arrendamento. • A Sociedade reconhecerá novos ativos e
janeiro de 2020.
Resultado financeiro, líquido
57
75
patrimonial, que de outro modo seriam mensurados ao valor justo por
passivos para seus arrendamentos operacionais de imóveis e
A DIRETORIA
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PARQUE EMPRESARIAL CONTAGEM I S/A
CNPJ 14.284.736/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Demonstrações
Total do
Balanços Patrimoniais
Nota 30/09/19 30/09/18
Balanços Patrimoniais
Nota 30/09/19 30/09/18
Demonstrações do Resultado
Nota 30/09/19 30/09/18
das Mutações
Capital
Lucros patrimônio
Ativos/Circulantes
Passivos e Patrimônio Líquido/Circulantes
Receita Operacional Líquida
11
6.595
6.420
5.139
6.506
452
372
do
Patrimônio
Líquido
social
acumulados
líquido
Custos dos Aluguéis
12
Fornecedores
7
34
10
(362)
(360)
Caixa e equivalentes de caixa
3
2
4
Saldos
em
30/09/2017
22.950
4.098
27.048
Obrigações
tributárias
22
21
Lucro
Bruto
6.233
6.060
Aplicações financeiras
4
3.155
4.935
IR e contribuição social
197
200
Despesas Operacionais
Aumento de capital
1.100
–
1.100
Contas a receber de clientes
5
1.946
1.535
Impostos de recolhimento diferidos
9
199
141
Despesas gerais e administrativas
12
(412)
(341)
Lucro do exercício
–
5.114
5.114
Impostos a recuperar
15
28
Não Circulantes
Prejuízo Operacional antes do
24.050
9.212
33.262
Saldos em 30/09/2018
Despesas antecipadas
21
4
Patrimônio Líquido
31.519 33.262
Resultado Financeiro
(412)
(341)
Distribuição de dividendos
–
(6.900)
(6.900)
Não Circulantes
26.832 27.128
Capital social
10 24.050 24.050
Resultado Financeiro
13
87
148
–
5.158
5.158
Lucro do exercício
Propriedades para investimento
6 26.832 27.128
Lucros/(Prejuízos) acumulados
7.469
9.212
Prejuízo antes do IR e da CS
5.908
5.867
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido
31.971 33.634
IR e CS
14
(750)
(753)
31.971 33.634
24.050
7.469
31.519
Saldos em 30/09/2019
Total dos Ativos
Lucro (Prejuízo) do Exercício
5.158
5.114
que sejam passivos, devem ser mensurados subsequentemente ao valor
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
disponíveis, a Sociedade estima que reconhecerá obrigações adicionais
justo; (b) passivos financeiros que surjam quando a transferência do
Demonstrações do Resultado Abrangente
30/09/19 30/09/18
de arrendamento de R$757 em 1º de outubro de 2019.
1. Contexto Operacional: Em agosto de 2017 a Sociedade adquiriu
ativo
financeiro
não
se
qualificar
para
desreconhecimento
ou
quando
a
um galpão logístico por meio de aquisição de uma SPE, que foi consLucro do Exercício
5.158
5.114
30/09/19 30/09/18
3. Caixa e Equivalentes de Caixa:
abordagem do envolvimento contínuo for aplicável; (c) contratos de
tituída em 2011 cuja atividade econômica é a locação de galpões.
Outros resultados abrangentes
Bancos
2
4
garantia financeira; (d) compromissos de conceder empréstimo com
Resultado Abrangente do Exercício
5.158
5.114
O galpão construído com área de 127.798 m2 está situado no município
Total
2
4
taxa de juros abaixo do mercado; (e) a contraprestação contingente
de Contagem no Estado de Minas Gerais. Base para preparação das
Os valores referem-se a disponibilidades mantidas pela Sociedade, que
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
30/09/19 30/09/18
reconhecida por adquirente em combinação de negócios à qual se aplidemonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: As deserão utilizadas para liquidar os compromissos de curto prazo.
ca o CPC 15. Essa contraprestação contingente deve ser mensurada
Lucro do exercício
5.158
5.114
monstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
subsequentemente ao valor justo com as alterações reconhecidas no
30/09/19 30/09/18
4. Aplicações Financeiras:
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatóresultado.
Reconhecidos
na
data
de
negociação
e
inicialmente
mensuAplicações
financeiras
3.155
4.935
o
caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
operacionais:
rio financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”),
rados pelo valor justo. Os custos diretamente atribuíveis à aquisição ou
Depreciações da propriedade para investimento
362
360
Representam valores aplicados em fundo de investimento referenciado
emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”.
emissão de ativos e passivos financeiros são adicionados ou deduzidos
Imposto de renda e contribuição social
750
753
A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias
DI, sendo sua carteira composta exclusivamente por títulos públicos
do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, conforme o caso, no
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e que corresfederais,
com
rendimento
atrelado
que
varia
de
95%
a
98,95%
da
seu reconhecimento inicial. Os custos diretamente atribuíveis à aquisiContas
a
receber
de
clientes
(411)
52
pondem às utilizadas por ela na sua gestão. b) Base de mensuração:
variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI.
ção de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultaImpostos a recuperar
12
(22)
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo
30/09/19 30/09/18
5. Contas a Receber de Clientes:
do são reconhecidos imediatamente no resultado. g) Imposto de renDespesas
antecipadas
(17)
(2)
histórico, exceto quando mencionado ao contrário, conforme descrito
Arrendamento a receber - faturado
584
563
da e contribuição social: A despesa com imposto de renda e
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado
Arrendamento a receber - a faturar
1.362
972
contribuição social representa a soma dos impostos correntes e diferiFornecedores
24
(673)
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c) MoeTotal
1.946
1.535
dos. O regime de tributação adotado foi com base no lucro presumido.
Obrigações tributárias
1
3
da funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras da
A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é calAdiantamento
de
clientes
–
(65)
Referem-se
aos
contratos
de
locação
integral
dos
galpões
construídos.
Sociedade são mensuradas usando a moeda do principal ambiente ecoculada à razão de 32% sobre as receitas brutas provenientes da prestaImpostos de recolhimento diferidos
58
(88)
Estes contratos são arrendamentos operacionais e são registrados de
nômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”). As demonstração de serviços e de 100% das receitas financeiras, sobre as quais se
Caixa aplicado nas atividades operacionais
5.937
5.430
forma linear pelo prazo do contrato de acordo com a prática contábil
ções financeiras da Sociedade foram elaboradas tendo como moeda
aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de 10%,
Imposto de renda e contribuição social pagos
(754)
(625)
descrita na nota explicativa nº 2.g), sendo atualizado anualmente pela
funcional e de apresentação o real (R$). d) Uso de estimativas e julpara o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. No caso da
Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
operacionais
5.183
4.806
gamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo
variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. O galpão está
Sociedade, o imposto de renda e a contribuição social diferidos (“imFluxo de Caixa das Atividades de Investimento
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internalocalizado em Contagem e está locado para dois locatários distintos,
postos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias
Construção de propriedades para investimento
(66) (1.510)
cionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting
Dia Brasil Sociedade Limitada e Saquetto Indústria Mecânica Ltda.
nas datas de encerramento dos exercícios entre os saldos de ativos e
Distribuição de dividendos
(6.900)
–
Standards - IFRS”) requer que a Administração da Sociedade se baseie
O contrato do primeiro locatário foi estabelecido com prazo de 240
passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais
Rendimentos de aplicações financeiras
(89)
(150)
em estimativas para o registro de certas transações que afetam os aticorrespondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo salmeses com início em junho de 2017 e término em abril de 2037. O praAplicações financeiras
1.870 (4.785)
vos, os passivos, as receitas e as despesas. As principais estimativas
do de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passiCaixa líquido aplicado nas atividades
zo de locação do segundo locatário é de 60 meses, sem carência com
contábeis referem-se à vida útil dos bens do ativo imobilizado, das
vos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias
de investimento
(5.185) (6.446)
início em março de 2017.
propriedades para investimento e dos itens do intangível e à constituitributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre toFluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
6. Propriedades para Investimento:
ção da provisão para riscos legais. Os resultados finais dessas transadas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável
Aumento de capital
–
1.100
2019
2018
Taxa
anual
ções e informações, quando de sua efetiva realização em períodos
que a Sociedade apresentará lucro tributável futuro em montante sufiCaixa líquido gerado pelas atividades de financiamento –
1.100
depreDepreciação
subsequentes, podem diferir dessas estimativas. A Sociedade revisa
ciente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utiliAumento (Redução) no Saldo de Caixa
ciação%
Custo
acumulada
Líquido
Líquido
suas estimativas e premissas anualmente. 2. Resumo das Principais
zadas. h) Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis ao
e
Equivalentes
de
Caixa
(2)
(540)
Terrenos
–
765
–
765
765
Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Representaexercício findo em 30 de setembro de 2019: Os pronunciamentos
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
544
Galpões logísticos
1,33 26.817
(750) 26.067 26.363
dos por contas bancárias disponíveis. Os equivalentes de caixa são inemitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovaCaixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
exercício
2
4
Total
27.582
(750) 26.832 27.128
vestimentos com vencimento inferior a três meses a contar da data de
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, novos e revisados
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
contratação, constituídos de títulos de alta liquidez conversíveis em
A Sociedade optou pelo registro das propriedades para investimentos
a seguir, em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro
e
Equivalentes
de
Caixa
(2)
(540)
caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor. Os saldos esao valor de custo; porém, conforme determinado pela IAS 40, foi
de 2018, foram adotados nas demonstrações financeiras.
tão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a
14. Imposto de Renda e Contribuição Social: As despesas de IRPJ e
Data da entrada
realizada para fins de divulgação a avaliação ao valor justo por meio
data de encerramento do exercício. b) Aplicações financeiras: As
CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais, conforme a seguir:
Norma
Principais características
em vigor
de avaliação efetuada por uma entidade especializada independente.
aplicações financeiras registradas no ativo circulante são instrumentos
30/09/19 30/09/18
“Receita de Contratos com Clientes” A
metodologia
adotada
pela
empresa
especializada
para
avaliação
financeiros avaliados ao valor justo pelo resultado. c) Propriedades
Efeito da tributação com base no lucro presumido
750
753
essa nova norma traz os princípios que Em vigor para pedessas propriedades para investimento a valor justo é a preceituada de
para investimento: Representadas por terrenos e edifícios mantidos
Despesa
de
IRPJ
e
CSLL
registrada
no
resultado
(750)
(753)
uma entidade aplicará para determinar ríodos anuais iniacordo com as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de
para auferir rendimento de aluguel e/ou valorização do capital, conforIFRS 15 - a mensuração da receita e quando ela ciados em ou
15. Instrumentos Financeiros: Em 30 de setembro de 2019 e de
Normas Técnicas (ABNT) e recomendações do Instituto Brasileiro de
me divulgado na nota explicativa nº 7. São registradas pelo custo de
CPC 47 deverá ser reconhecida. A norma após 1º de janeiro
2018, a Sociedade possuía os instrumentos financeiros listados
aquisição ou construção e deduzidas da depreciação acumulada, assim
Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE/SP), e de acordo com o
substitui a IAS 11 - Contratos de de 2018
a seguir:
que as obras forem concluídas. A depreciação é calculada pelo método
Red Book, do Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS. Para a
Construção e a IAS 18 - Receitas e
Categoria dos instrumentos financeiros
linear, a taxa anual que representa a vida útil-econômica estimada da
determinação
do
valor
justo
das
propriedades
para
investimento
em
Interpretações Correspondentes.
30/09/19 30/09/18
propriedade. O procedimento de revisão de vida útil é efetuado anual“Instrumentos Financeiros - Reconheconstrução foi aplicado o método comparativo direto de dados de
Valor
Valor
mente. As propriedades para investimento são baixadas após a alienacimento e Mensuração” - a IFRS 9
mercado, mediante o qual o valor do terreno é obtido pela comparação
Instrumento
financeiro
Classificação
contábil contábil
ção ou quando estas são permanentemente retiradas de uso e não há
mantém, mas simplifica, o modelo de
direta com outros semelhantes situados na mesma região geoeconômica
Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado
2
4
benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. Qualquer gamensuração combinada e estabelece
ou em regiões de mesmo aproveitamento, zoneamento e características.
Aplicação financeira
Custo amortizado
3.155
4.935
nho ou perda resultantes da baixa do imóvel (calculados como a difeduas principais categorias de mensuraPara as propriedades em operação a metodologia adotada para
Contas a receber
Custo amortizado
1.946
1.535
rença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo)
ção para ativos financeiros: custo
Fornecedores
Custo amortizado
34
10
determinar o valor de mercado (valor justo) das propriedades para
são reconhecidos no resultado do exercício em que o imóvel é baixado.
amortizado e valor justo. A base de
A Administração é de opinião de que os instrumentos financeiros, que
investimento em operação envolve a elaboração de premissas
d) Receita: As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de
classificação depende do modelo de
estão
reconhecidos
nas
demonstrações
financeiras
pelos
seus
valores
acordo com o regime de competência. A receita de aluguéis é reconherelacionadas a projeções de ganhos e perdas para dez anos, adicionadas
negócios da entidade e das característicontábeis, não apresentam variações significativas em relação aos rescida de forma linear com base no prazo dos contratos de acordo com o
ao valor de reversão, que corresponde a uma perpetuidade calculada
cas do fluxo de caixa contratual do Em vigor para pepectivos valores de mercado nas datas de encerramento das demonspronunciamento contábil nº 6 e normas internacionais de relatório fiativo financeiro. Para passivos finan- ríodos anuais inicom base nos ganhos líquidos do 11º ano e uma taxa de rentabilidade
nanceiro 16 (“IFRS 16”) - Arrendamentos, levando em consideração o
trações financeiras. a) Risco de mercado: É o risco de alterações nos
IFRS 9 - ceiros, a norma retém a maior parte ciados em ou
de mercado (“exit yield” ou “cap rate”). As projeções não são
reajuste contratual. Outras receitas relacionadas aos contratos de alupreços de mercado, como variação nas taxas de juros, em instrumentos
CPC 48 dos requerimentos da IAS 39. A princi- após 1º de janeiro
previsões do futuro, mas apenas refletem a melhor estimativa do
guéis têm o mesmo tratamento contábil. e) Redução ao valor recupefinanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenpal alteração refere-se aos casos nos de 2018
avaliador quanto à atual visão do mercado relativamente às receitas e
rável (“impairment”): As propriedades para investimento, os bens do
ciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmequais o valor justo dos passivos finanaos custos futuros de cada propriedade. A taxa de rentabilidade e a taxa
imobilizado e do intangível são avaliados anualmente para identificar
ceiros calculado deve ser segregado de
tros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o retorno. b) Risco de
de desconto são definidas de acordo com o mercado de investimento
evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos
forma que a parte relativa ao valor
crédito: Instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Solocal e institucional, sendo a razoabilidade do valor de mercado obtida
ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor
justo relacionada ao risco de crédito da
ciedade a concentrações de risco de crédito consistem primariamente
de acordo com a metodologia anteriormente mencionada, igualmente
contábil pode não ser recuperável. Quando houver perda decorrente
própria entidade seja reconhecida em
em bancos, aplicações financeiras e recebíveis de aluguel. A Sociedade
das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor retestada também em termos da taxa de rentabilidade inicial, obtida com
“Outros resultados abrangentes” e não
mantém contas-correntes bancárias com instituições financeiras aprocuperável, nesse caso definido pelo valor em uso do ativo, utilizando a
o rendimento líquido estimado para o primeiro ano das projeções. A
no resultado do exercício. A orientação
vadas pela Administração de acordo com os critérios objetivos para
metodologia de fluxo de caixa descontado, essa perda é reconhecida
da IAS 39 sobre redução do valor recuperiodicidade de avaliação a valor justo das propriedades para
diversificação de riscos de crédito e monitora o risco de crédito de seus
no resultado do exercício. Em 30 de setembro de 2019 foi registrada
perável de ativos financeiros e contabiinvestimento é anual. As premissas utilizadas em 30 de setembro de
dois únicos clientes. c) Risco de liquidez: É o risco em que a Sociedauma provisão para redução ao valor recuperável para as propriedades
lidade de “hedge” continua aplicável.
2019 para a avaliação do valor justo anteriormente mencionada estão
de irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas
para investimento localizadas no Estado do Rio de Janeiro. f) Instru(i) CPC 48 - Instrumentos Financeiros - reconhecimento e mensuração
descritas a seguir:
com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à
mentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são reconheciA Administração adotou o novo pronunciamento e, considerando as
30/09/19
Premissas:
vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na
dos quando a Sociedade for parte das disposições contratuais do inssuas transações na data de adoção, não identificou mudanças que tivesDez anos - taxa de desconto
8,5% a 9 %
administração de liquidez é a de garantir, o máximo possível, que semtrumento. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente
sem impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da SociedaDez anos - “cap rate”
7% a 7,5%
pre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atride, haja visto que os instrumentos financeiros que mantém não são
A
mensuração
do
valor
justo
das
propriedades
para
investimento
está
buíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto
vencimento, sob condições normais e de estresse, reduzindo o risco de
complexos e não apresentam risco significativo de impacto em sua
classificada como nível 3, com base na técnica de avaliação utilizada.
por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resulprejudicar a reputação da Sociedade. d) Risco operacional: É definido
remensuração, assim como não apresentam risco significativo de “imA
classificação
de
nível
3
tem
como
premissa
a
utilização
de
outras
tado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos
como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, depairment” ou de redução de valor de forma significativa em função de
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da
técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo
expectativa de perdas futuras, sendo aplicado somente as classificaficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, de
transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos fições dos ativos financeiros nas categorias previstas. (ii) CPC 47 - Reregistrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado.
eventos externos, inadequação ou deficiência em contratos, descumnanceiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imeceita de Contratos com Clientes: A Administração adotou essa nova
A principal variável não observável é a taxa de desconto, que levou em
primento de dispositivos legais e indenização por danos a terceiros.
diatamente no resultado. Ativos financeiros: Todas as compras ou
norma e não identificou efeito relevante, em suas demonstrações fiA Sociedade, com o objetivo de evitar a ocorrência de prejuízos em
consideração a capitalização de aluguel potencial, natureza da proprievendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na
nanceiras, considerando a natureza de suas transações de venda, na
decorrência desses fatores, criou procedimentos de controle que mitidade e condições do mercado. O valor justo das propriedades para indata da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a
qual as obrigações de desempenho são claras, sendo a receita reconhegam a existência do referido risco. e) Análise de sensibilidade: Convestimento
em
30
de
setembro
de
2019
é
de
R$
80.860.
compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de
cida quando da prestação do serviço. Principais normas, interpretações
siderando os instrumentos financeiros mencionados anteriormente, a
30/09/19
30/09/18
7.
Fornecedores:
ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de
e alterações de normas contábeis existentes que ainda não estão em
Sociedade desenvolveu uma análise de sensibilidade que requer que
Prestações
de
Serviços
34
10
mercado. Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentevigor e não foram adotadas antecipadamente pela Sociedade:
sejam apresentados mais dois cenários com redução/elevação de 25%
Total
34
10
mente mensurados na sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor
Data da entrada
e 50% da variável de risco considerada. Esses cenários poderão gerar
justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros. Classifica8. Provisão para Riscos Judiciais: A Sociedade em 30 de setembro
Norma
Principais características
em vigor
impactos nos resultados e/ou nos fluxos de caixa futuros da Sociedade,
ção de ativos financeiros: A Sociedade deve classificar ativos financeide 2019 e de 2018, não tem conhecimento de ser parte em algum pro“Arrendamentos” - a norma introduz
conforme descrito a seguir: • Cenário-base: manutenção nos níveis de
ros como subsequentemente mensurados ao (1) custo amortizado, ao
um modelo único para contabilização
cesso de natureza tributária, cível, ambiental e trabalhista nem em oujuros nos mesmos níveis observados em 30 de setembro de 2019.
(2) valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao (3)
de contratos de arrendamento mercantros processos administrativos.
• Cenário adverso: redução/elevação de 25% no fator de risco principal
valor justo por meio do resultado com base tanto: no modelo de negótil, eliminando a distinção entre arren30/09/19 30/09/18
9. Impostos de Recolhimento Diferidos:
cios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas caracdo instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 30 de
damentos operacionais e financeiros, Em vigor para pePassivo: Impostos diferidos
199
141
terísticas de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. Custo amorsetembro de 2019. • Cenário remoto: redução/elevação de 50% no faresultando
na
contabilização
da
maioImpostos diferidos em decorrência das diferenças temporárias apuraIFRS 16 - ria dos contratos de arrendamento nos ríodos anuais initizado: O ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se
tor de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível
CPC
06
ciados
em
ou
das
entre
o
regime
de
caixa
adotado
fiscalmente
e
o
regime
de
compeambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o ativo financeiro
balanços
das
arrendatárias.
A
contabiverificado em 30 de setembro de 2019. Premissas: Como descrito anR2
1º de janeiro
tência contábil e são registrados conforme projeção de sua realização.
for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter
lidade dos arrendadores permanece após
teriormente, a Sociedade entende que está exposta principalmente ao
de
2019
10. Patrimônio Líquido: Capital: Em 30 de setembro de 2019, o caativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e
substancialmente inalterada e a distinrisco de variação do CDI para atualização de parte substancial das
pital social subscrito e integralizado é de R$24.050 (R$ 24.050 em 30
(b) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas
ção entre contratos de arrendamento
aplicações financeiras. Nesse sentido, a seguir estão demonstrados os
especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagade setembro de 2018) .
operacional e financeiro é mantida. A
índices e as taxas utilizados nos cálculos de análise de sensibilidade:
mentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Valor
norma IFRS 16 substitui a norma IAS
30/09/19 30/09/18
11. Receita Operacional Líquida:
Cenário- Cenário Cenário
justo por meio de outros resultados abrangentes: O ativo financeiro
17 e suas interpretações.
Receita bruta de locação
6.844
6.664
Premissas
-base (*) adverso
remoto
deve ser mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abranA Administração da Sociedade avaliou as novas normas, mas não
Deduções da receita bruta:
Deterioração da taxa do CDI:
gentes se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o ativo
espera impactos significativos em virtude da natureza desses
PIS
(44)
(44)
Aplicações financeiras
6,27
4,70
3,14
financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo
pronunciamentos, com exceção do pronunciamento a seguir: • CPC 06
COFINS
(205)
(200)
Juros a Risco da taxa
seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
(R2) Operações de Arrendamento Mercantil (vigente a partir de 1º de
Receita operacional líquida
6.595
6.420
incorrer
de
juros
do
CenárioCenário
Cenário
quanto pela venda de ativos financeiros; e (b) os termos contratuais do
janeiro de 2019) substitui os requisitos contábeis de arrendamento
30/09/19 30/09/18
12. Custos e Despesas por Natureza:
Instrumento expostos a instrumento -base adverso remoto
ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de
mercantil existentes e representam uma alteração na contabilização e
Depreciação dos galpões
(362)
(360)
–
25%
50%
caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros
divulgação de arrendamentos que anteriormente eram classificados
Propaganda e publicidade
(3)
(3)
Ativo financeiro:
sobre o valor do principal em aberto. Valor justo por meio do resultacomo arrendamentos operacionais, com mais ativos e passivos a serem
Gestão financeira e contábil
(63)
–
Aplicações
do: O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio do
reportados no balanço patrimonial e um reconhecimento diferente dos
Advogados
(38)
(29)
financeiras
CDI
Redução
122
92
61
resultado, a menos que seja mensurado ao custo amortizado ou ao vacustos de arrendamento. • A Sociedade reconhecerá novos ativos e
Consultoria
(54)
(39)
(*) O cenário-base apresentado pela Sociedade está composto pelos
lor justo por meio de outros resultados abrangentes. Entretanto, a entipassivos para seus arrendamentos operacionais de imóveis e
Seguros
(43)
(23)
juros estimados para o período de 12 meses.
dade pode efetuar uma escolha irrevogável no reconhecimento inicial
equipamentos. A natureza das despesas relacionadas àqueles
Viagens e estadas
(12)
(7)
f) Instrumentos financeiros derivativos: A Sociedade não contratou
para investimentos específicos em instrumento patrimonial, que de
arrendamentos mudará porque a Sociedade reconhecerá um custo de
Outras despesas, líquidas
(199)
(240)
operações com instrumentos financeiros derivativos para os exercícios
outro modo seriam mensurados ao valor justo por meio do resultado,
depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre
Total
(774)
(701)
findos em 30 de setembro de 2019 e de 2018. 16. Eventos
de apresentar alterações subsequentes no valor justo em outros
obrigações de arrendamento. • A Sociedade anteriormente reconhecia
13. Resultado Financeiro:
30/09/19 30/09/18
Subsequentes: Não houve eventos subsequentes relevantes para
resultados abrangentes. Passivos financeiros: A Sociedade deve classiuma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do
serem publicados. 17. Aprovação das Demonstrações Financeiras:
ficar todos os passivos financeiros como mensurados subsequentearrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia
87
148
Rendimentos de aplicações financeiras
A conclusão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria
mente ao custo amortizado, exceto por: (a) passivos financeiros ao
uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos
Resultado financeiro, líquido
87
148
valor justo por meio do resultado. Esses passivos, incluindo derivativos
e as despesas reconhecidas. • Com base nas informações atualmente
em 31 de janeiro de 2020.
A DIRETORIA

CONTADORA: Alessandra Sayuri Baba - CRC: SP-298628/O-2
128 cm -30 1318233 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400023.
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ÁLAMO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 26.083.113/0001-91
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)
2019
2018
ATIVO
17.035.276 19.419.926
ATIVO CIRCULANTE
11.816.843 12.051.223
Caixas e Equivalentes de Caixa
6.118.068 6.397.843
Contas a Receber
27.848
20.744
Estoque Atividade Imobiliária
5.670.927 5.632.636
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
5.218.433 7.368.704
Realizável a Longo Prazo
916.033 3.066.304
Investimentos
4.302.400 4.302.400
2019
2018
PASSIVO
17.035.276 19.419.926
PASSIVO CIRCULANTE
125.130
688.563
Obrigações Sociais e Tributárias
28.000
603.084
Contas a Pagar
97.130
85.479
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
32.123
32.123
Tributos Diferidos
32.123
32.123
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.878.023 18.699.240
Capital Social
12.500.000 12.500.000
Reserva de Capital
28.561
28.561
Reserva de Lucros
3.273.690 5.094.907
Resultados Abrangentes
1.075.772 1.075.772

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)
2019
2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
362.006
820.557
Custo de Vendas e Serviços
(60.652) (499.853)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL
301.354
320.704
RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS
Administrativas
(74.261)
Resultado Financeiro Líquido
350.486
Tributárias
(7.082)
Resultado de Part. Societárias
300.143
RESULTADO OPERACIONAL
870.640
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receitas de Oper. Descontinuadas

-

(79.089)
137.963
(6.233)
404.218
777.564
1.662.537

RESULTADO ANTES DO IMP. RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Contribuição Social
Imposto de Renda

870.640 2.440.101
(42.535) (176.752)
(94.152) (465.121)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

733.953

1.798.229

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)
Capital
Reservas
Reserva
Const. Reserva Outros Resultados
Social
de Capital
Legal
de Lucros
Abrangentes
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 12.500.000
28.561
5.094.907
1.075.772
18.699.240
Dividendos
(2.555.171)
(2.555.171)
Resultado do Exercício
733.953
733.953
Reserva Legal
36.698
(36.698)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
12.500.000
28.561
36.698
3.236.992
1.075.772
16.878.023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019
2018
Lucro Líquido do Exercício
733.953 1.798.229
Redução (aumento) nos Ativos:
Contas a Receber - Clientes
(7.104)
169.161
Estoque Atividade Imobiliária
(38.291)
338.279
Impostos a Recuperar
3.050
(45.395)
510.491
Aumento (redução) nos Passivos:
Obrigações Sociais e Tributárias
(575.084)
596.757
Contas a Pagar
11.651
72.979
(563.433)
669.736
Caixa Líquido gerado pelas
Atividades Operacionais
(608.828) 1.180.227
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital 257.770
812.951
Créditos Controladas e Coligadas
1.892.501 (963.271)
Participações Societárias
- 9.176.000
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Receita Diferida
- (148.867)
Dividendos Pagos
(2.555.171) (6.000.000)
Caixa Líquido das Atividades
de Invest. e Financiamento.
(404.899) 2.876.812
Aumento (redução) Líquido
de Caixa e Equivalentes de Caixa
(279.774) 5.855.268
Saldo de Caixa e Equivalentes de
Caixa no início do período
6.397.843
542.574
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
QR¿QDOGRSHUtRGR
 
Variação do Saldo de Caixa
e Equivalentes de Caixa
(279.774) 5.855.268
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores em reais)
CONTEXTO OPERACIONAL: A ÁLAMO ENGENHARIA E

EMPREENDIMENTOS S.A. é uma Sociedade Anônima de capital fechado com sede na cidade de Belo Horizonte – MG, tem como
objeto social a Administração de bens próprios, a comercialização
de imóveis e a incorporação imobiliária. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis
estão expressas em Reais e foram elaboradas em conformidade com
o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Base
de Mensuração: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com
base no custo histórico, com exceção das propriedades para investimento que são mensurados pelo valor justo. b) Ativo Circulante e Passivo
Circulante: Estão demonstrados pelos valores de realização incluindo
quando aplicável os rendimentos auferidos e os encargos correspondentes. c) Estoques: Os estoques da atividade imobiliária são apresentados pelo seu custo de aquisição, incluindo os gastos necessários à
sua regularização. d) Participações Societárias: Os investimentos em
Coligadas são registrados pelo custo histórico, os dividendos recebidos
são registrados como receitas na data que se tornam devidos. e) Propriedades para Investimento: Os imóveis estão mensurados a nível I
com base em análise da administração pelo método do valor justo. f)
Imposto de Renda e Contribuição Social: As provisões para o imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos são registrados
pelo regime de competência com base no lucro presumido. Os Tributos
'LIHULGRVUHÀHWHPRVHIHLWRV¿VFDLVGRVDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRnial. g) Capital Social: O capital social é de R$ 12.500.000, dividido
em 12.500.000 ações ordinárias nominativas, no valor de R$1,00 (um
real) cada uma. h) Reservas de Lucros: Representam o saldo remanescente de lucros de exercícios anteriores acrescido do lucro apurado
no exercício de 2019. i) Ajustes de Avaliação Patrimonial: São classi¿FDGRVFRPRDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDLVHQTXDQWRQmRFRPSXWDdas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência,
as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a
elementos do ativo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.
Diretores: Márcio Galvão de Lima e Marcos Frederico Carneiro
Monteiro Soares - Contador responsável: Gláucia Mara Pessanha
CRC/MG: 074325/O-0
32 cm -30 1318310 - 1

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A.
CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 - NIRE nº 31300039439-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO MERCANTIL
DE INVESTIMENTOS S.A. (“Banco” ou “Companhia”), na
forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
em 13 de fevereiro de 2020, às 10:00 (dez) horas, na sede social da
Companhia, localizada na Rua Rio de Janeiro, 654, 5° andar, Bairro
&HQWUR %HOR +RUL]RQWH  0* D ¿P GH WRPDUHP FRQKHFLPHQWR H
deliberarem sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia:
(i) Alterar os artigos 29, 30, 31 e incluir o art. 33 no Estatuto Social
da Companhia, no intuito de adequá-lo à criação do cargo de VicePresidente. Todos os documentos e informações pertinentes às
matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Geral
Extraordinária, incluindo esse Edital, a Proposta da Administração da
Companhia e aqueles exigidos pela Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
bem como no site da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br),
no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Para participação e deliberação na
Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão apresentar:
(i) Pessoas Físicas: (a) documento hábil a comprovar sua identidade,
(b) comprovante atualizado das ações escriturais de sua titularidade,
H[SHGLGR SHOD LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD GHSRVLWiULD RX SRU DJHQWH GH
custódia e (c) na hipótese de representação do acionista, original
ou cópia autenticada da procuração, devidamente regularizada na
forma da lei; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada dos seguintes
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro
Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso):
(a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição
do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como
representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para
que terceiro represente o acionista pessoa jurídica; (iii) Fundos de
Investimento: além dos documentos societários acima mencionados
relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão
competente.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2020.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
11 cm -28 1317252 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE VERDE – CIS-VERDE
– PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL
N° 01/2020 – RERRATIFICAÇÃO Nº 01 – Dispõe sobre alteração do
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO (ANEXO VII). Inscrições:05/02/2020 a 01/03/2020, pelo site
www.exameconsultores.com.brouna Sede do CIS-VERDE. Realização das Provas:19/04/2020. Maiores informações, bem como a íntegra
do Edital atualizado, na Sede do CIS-VERDE, situado à Rua Antônio
Thomé, nº 165, Triângulo, CEP 36800-000, Carangola/MG (Horário
de expediente, exceto aos sábados, domingos e feriados: 7h30 às 12h
e13h30 às 17h – Telefone: (32) 3741-3313 - e-mail: cisverde@yahoo.
com.br) e no site da empresa organizadora – www.exameconsultores.
com.br. Carangola (MG), 30/01/2020. Maria Aparecida Magalhães
Bífano – Presidente.
4 cm -30 1318234 - 1

CONSULADO DA REPÚBLICAR ORIENTAL DO
URUGUAI EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS,
busca funcionário/a com fluência em língua Espanhola-Portuguesa,
com experiência comprovada em atendimento ao público e trabalhos
gerais de escritório. Estudos de Administração, Contabilidade, Secretariado Bilíngue ou afins. Bons conhecimentos de informática. Imprescindível apresentação de referências profissionais dos escritórios onde
trabalhou.
Enviar carta de apresentação em espanhol (máximo 350 palavras),
CV com referências profissionais (máximo 2 folhas), cópia de Carteira
de Identidade, Cópia de comprovante de endereço. Informar se possui
dupla cidadania.
3 cm -28 1317330 - 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG –
SISPREV/TO – CREDENCIAMENTO nº 003/2019 – AVISO DE
LICITAÇÃO – O SISPREV/TO torna público a realização do Credenciamento nº 003/2019, para credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos que estejam autorizados, nos termos
da legislação em vigor, a atuar no Sistema Financeiro Nacional, com
fiel observância das normas que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS no Sistema
Financeiro Nacional - SFN, em especial as estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional – CMN e Ministério da Economia, a partir do dia
18/02/2020, das 08:00h às 13:00h. Edital e informações encontram-se à
disposição dos interessados na sala de licitações localizada na Rua Epaminondas Otoni, n.o 665, 7º Andar, Centro, tele/fax (33)3522-2900, nos
dias úteis, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do email sisprev@yahoo.com.br. Teófilo Otoni, 28/01/2020 – Lauro Bohler Júnior
– Presidente da CPL.
4 cm -29 1317722 - 1

DMAES – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA,
ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA/MG –
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Processo
061/2019 – Pregão 042/2019 – O Diretor Geral do DMAES ratifica
a adjudicação da Pregoeira ao vencedor e homologa o processo, acatando inteiramente todos os atos, conforme Parecer favorável juntado
ao Processo. Ponte Nova (MG), 29/01/2020. Anderson Roberto Nacif
Sodré/Diretor Geral.
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de
Ponte Nova/MG – EXTRATO DO CONTRATO 012/2020 – Processo
061/2019 – Pregão 042/2019 – CONTRATADA: GRAFICA IGUAÇU
LTDA. Objeto: Aquisição de Material Gráfico Personalizado (Envelopes e Folder) - EXCLUSIVO PARA ME OU EPP - (Conforme especificações e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência e no
Anexo X – Minuta do Contrato). Tarefa – Execução Indireta, Parcelada.
Recurso Orçamentário: 17.122.0048.4001.3390-30. Recurso Financeiro: Próprio. Valor Total: R$ 4.432,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e
Trinta e Dois Reais). Vigência: 29/01/2020 a 31/12/2020. Ponte Nova
(MG), 29/01/2020. Anderson Roberto Nacif Sodré/Diretor Geral.
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de
Ponte Nova/MG – EXTRATO DO CONTRATO 013/2020 – Processo
061/2019 – Pregão 042/2019 – CONTRATADA: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI. Objeto: Aquisição de Material Gráfico
Personalizado (Agenda, Informativo e Calendário de Mesa) - EXCLUSIVO PARA ME OU EPP - (Conforme especificações e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo X – Minuta do Contrato). Tarefa – Execução Indireta, Parcelada. Recurso Orçamentário:
17.122.0048.4001.3390-30. Recurso Financeiro: Próprio. Valor Total:
R$ 10.120,00 (Dez Mil, Cento e Vinte Reais). Vigência: 29/01/2020 a
31/12/2020. Ponte Nova (MG), 29/01/2020. Anderson Roberto Nacif
Sodré/Diretor Geral.
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento
de Ponte Nova/MG – EXTRATO DO CONTRATO 014/2020 – Processo 061/2019 – Pregão 042/2019 – CONTRATADA: VALTRUDES
MOTA CARDOSO – MEI. Objeto: Aquisição de Material Gráfico Personalizado (Folder Comum, Banner, Panfleto, Adesivo Vinilico, Crachá) - EXCLUSIVO PARA ME OU EPP - (Conforme especificações
e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo X
– Minuta do Contrato). Tarefa – Execução Indireta, Parcelada. Recurso
Orçamentário: 17.122.0048.4001.3390-30. Recurso Financeiro: Próprio. Valor Total: R$ 13.648,00 (Treze Mil, Seiscentos e Quarenta e
Oito Reais). Vigência: 29/01/2020 a 31/12/2020. Ponte Nova (MG),
29/01/2020. Anderson Roberto Nacif Sodré/Diretor Geral.
10 cm -29 1318167 - 1
CONDOMINIO EDIFÍCIO ALCAZAR,
conforme art. 1355 CC e Cl.3º §4 da Convenção, os condôminos, convocam OS CONDOMÔMINOS p/ a assembleia extraordinária a realizar-se no dia 07/02/2020 as 15:00 (1ª chamada) e 15:15 (2ª chamada)
na R. Bahia n.º 570, CJ 501, Centro, BH, para deliberações e votos
sobre: Irregularidades e ineficiência da gestão atual, ciência do processo 5207160-34.2019.8.13.0024, da notificação dos proprietários das
salas 1013/1014, notificações enviadas a administração sem resposta,
constatação de manipulação da ata do dia 22/11/2019 e confirmação
da ocorrência de fraudes na redação realizada posteriormente. Destituição do sindico e conselho fiscal, providencias cíveis e criminais contra
os responsáveis. Eleição de sindico e subsíndico; do Conselho Fiscal
e Consultivo; demissão de funcionários e outros assuntos de interesse
do condomínio.
3 cm -30 1318492 - 1
SAAE – SETE LAGOAS/MG
EXTRATO DE LICITAÇÃO - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020
- Objeto: Aquisição de materiais de laboratório, específicos para análise de água, em virtude do tipo de equipamento já existente no SAAE,
com a finalidade de manter a concentração de cloro residual, conforme
especificações contidas nos termos de referências nºs: 06,10 e 11/2020
que seguem em anexo ao processo. Tal contratação se baseia no Art.
25, Inciso I, da Lei 8.666/1993. Proposta pelo setor de laboratório em
30/01/2020 e ratificada pelo Diretor Presidente da Autarquia, Antônio
Garcia Maciel também na presente data.
3 cm -30 1318375 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MANTENA-MG
Extrato do Contrato 002/2020 – Contratante: SAAE DE
MANTENA-MG – Contratada: ANDRADES & MORAES LTDA,
CNPJ: 17.434.349/0001-34. Objeto: Fornecimento de pão tipo francês
50grama – Valor: R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais)
Vigência: 02/01/2020 à 31/12/2020 – Processo licitatório 002/2020
- Modalidade: Dispensa nº 002/2020, nos termos da Lei 10.520/02
e em conformidade com a Lei 8.666/93 – Signatário: Paulo Roberto
Goveia pelo Contratante e Cristiano Moraes da Silva pela Contratada,
em 02/01/2020.
3 cm -30 1318550 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MANTENA-MG
Extrato do Contrato 001/2020 – Locatário: SAAE DE MANTENA-MG – Locadora: Maria Francisca Jório, CPF: 050.714.366-39.
Objeto: Locação imóvel constituido pelo terreno situado Rua Antônio Coelho de Souza s/n – valor mensal R$ 1.033,00 (um mil trinta e
treis reais), totalizando o Contrato à R$ 12.396,00 (doze mil trezentos
e noventa e seis reais). Vigência: 02/01/2020 à 31/12/2020 – Processo
licitatório 001/2020- Modalidade: Dispensa nº 001/2020, nos termos
da Lei 10.520/02 e em conformidade com a Lei 8.666/93 - Signatário:
Paulo Roberto Goveia pelo locatário e Maria Francisca Jório locadora,
em 02/01/2020.
3 cm -30 1318547 - 1

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA.
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO. A Autarquia, através de seu Diretor Executivo,
no exercício de suas atribuições, torna público para os interessados,
o resultado do pregão de que trata o presente aviso, adjudicando e
homologando-o. Pregão Presencial PRG 027/2019. Procedimento
PRC 047/2019, Sistema Registro Preços. Tipo de julgamento: Menor
Preço Global. Objeto: eventual contratação de empresa para locação de
impressoras, fornecimento de software de bilhetagem e monitoramento,
incluindo insumos e manutenção, (exceto papel e grampo). Vencedor:
Printec Tecnologia Da Impressão Ltda., (CNPJ: 06.101.609/0001-33).
Valor total: R$75.024,00 (setenta e cinco mil e vinte e quatro reais).
Estando de acordo com a Lei, adjudico e homologo, em 30 de janeiro
de 2020, nos termos das Leis Federais n°10.520 de 2002 c/c nº8.666 de
1993. Amarildo Antônio Teixeira Júnior. Diretor Executivo.
4 cm -30 1318514 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE/UNAÍ-MG
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020
O Saae/Unaí-MG, torna público para conhecimento das empresas interessadas, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n.º 03/2020, com julgamento no dia 14/02/2020 às 09:00
horas. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Concreto Betuminoso – CBUQ e Emulsão Asfáltica, para 12 meses. Tipo: menor
preço global. O Edital e informações poderão ser obtidos através do
telefone (38)3676-1521, site www.saaeunai.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@saaeunai.mg.gov.br . Unaí-MG, 29 de janeiro de 2019 – Lidiane
Stfany Monteiro Inácio – Chefe da Divisão de Compras, Licitações e
Contratos.
3 cm -29 1317871 - 1

SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA
– MUNICÍPIO DE CARANGOLA - MG.Publicação do resultado da
Designação em Função Pública 01/2020, em ordem de classificação:
Cargo: Bombeiro Eletromecânico: 1º- Jobel Medeiros Gonçalves.
Cargo: Ajudante de Serviços (Sistema de água e/ou esgoto): 1º- Anderson Galdino dos Santos, 2º- Claudinir Batista Soares, 3º- Edi Lúcio
Barbosa da Silva, 4º- Robson dos Santos Soares, 5º- João Avelino da
Silva e 6º- Marcelo de Souza Silva. Cargo: Ajudante de Serviços (Área
Administrativa): 1º- Viviane Abreu Pacheco. Demais candidatos classificados permanecerão em cadastro de reserva. O prazo para interposição de recurso é de dois dias úteis a partir da publicação deste resultado. Carangola-MG, 30/01/2020. (a) Marco Antônio de Lima – Diretor
Geral.
3 cm -30 1318409 - 1

OMEGA GERAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º09.149.503/0001-06 - NIRE 31.300.093.107
Código CVM 02342-6
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 13 de fevereiro de 2020
Omega Geração S.A. (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“ICVM481/2009”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13
de fevereiro de 2020, às 13 horas, na sede social da Companhia, na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, Bairro Barro Preto, CEP 30190-130, para
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da CEA III – Centrais Eólica Assuruá
III SPE S.A. (CNPJ n.º24.269.491/0001-39) (“CEA III”e/ou “Incorporada”) pela Companhia, celebrado pelas administrações da CEA III e da
Companhia, em 29 de janeiro de 2020 (“Protocolo e Justificação”); (ii)
alteração, subordinada à verificação de determinadas condições suspensivas previstas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações,
Compromisso de Reorganização Societária e Outras Avenças celebrado
em 27 de dezembro de 2019 entre o FIP IEER e a Companhia ( “Condições Suspensivas” e “Contrato de Aquisição e Reorganização”) (“Condições Suspensivas”), do caput do artigo 5º do estatuto para aumentar
o capital social da Omega em decorrência da incorporação de ações da
CEA III pela Companhia; (iii) ratificação da nomeação e contratação,
pela Companhia, da Grant Thornton Auditores Independentes (CNPJ nº
10.830.108/0001-65), para elaboração do laudo de avaliação do valor
econômico das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da CEA III a serem incorporadas pela Companhia (“Laudo de
Avaliação CEA III”); (iv) aprovação do Laudo de Avaliação CEA III;
(v) aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão
da CEA III representativas de 90% do capital social da CEA III, cuja
eficácia está subordinada ao implemento das Condições Suspensivas
(“Incorporação de Ações”); (vi) aprovação, cuja eficácia está subordinada ao implemento das Condições Suspensivas, da consolidação do
Estatuto Social da Companhia; e (vii) autorização aos administradores
para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
acima, incluindo a homologação da Incorporação de Ações, nos termos
previstos no Protocolo e Justificação. Nos termos do art. 126 da Lei das
S.A., e do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, para participar da
Assembleia os acionistas ou seus representantes legais deverão apresentar comprovante expedido por instituição financeira depositária e/
ou agente de custódia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia e deverão portar os seguintes documentos: (i) Pessoas físicas: documento de identidade (Carteira
de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos
profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoas
jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação que comprove os poderes de representação (ato de eleição dos representantes ou dos diretores signatários da

procuração e procuração), bem como documento de identificação do(s)
representante(s) legal(is), conforme indicado no item (i) acima; e (iii)
Fundos de investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do contrato/estatuto social do seu administrador/
gestor, além da documentação que comprove os poderes de representação (ato de eleição dos representantes ou dos diretores signatários
da procuração e procuração), bem como documento de identificação
com foto do(s) representante(s) legal(is), conforme indicado no item (i)
acima. As procurações outorgadas no Brasil devem ter reconhecimento
de firma em cartório, e as procurações outorgadas no exterior devem ter
reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público devidamente habilitado, legalizados em consulado brasileiro ou apostilados,
traduzidas para o Português por tradutor juramentado e registrado no
Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.
Para fins de melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita
que, se possível, nos termos do art. 17, §4º, do Estatuto da Companhia,
os acionistas providenciem o depósito prévio dos documentos necessários para participação na Assembleia com até 3 (três) dias úteis de
antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, sendo que cópia da documentação deverá ser encaminhada para
o e-mail rigeracao@omegaenergia.com.br. Os acionistas que comparecerem à Assembleia munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. Os
documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede e nos site
da Companhia (www.omegageracao.com.br), e sites da CVM (www.
cvm.gov.br) e da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Belo
Horizonte, 29 de janeiro de 2020.José Carlos Reis de Magalhães Neto Presidente do Conselho de Administração.
18 cm -28 1317462 - 1

LAMOSO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ 26184.854/0001-84 - NIRE 3130012103-8
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de
dezembro de 2019 às 09:00 horas, na sede social na Rua dos Aimorés, nº 1.001, sala 901, Bairro Boa Viagem, em Belo Horizonte/MG.,
com a presença de todos os acionistas sendo dispensada a publicação
da convocação, presidida por Luiz Fernando Pires e secretariada por
Luiz Alexandre Monteiro Pires que deliberaram por unanimidade e sem
quaisquer restrições: A Destituição do Diretor Luiz Fernando Pires, brasileiro; A designação do novo Diretor Presidente o Sr. Luiz Alexandre
Monteiro Pires até então Diretor sem Designação Específica que finalizará o mandato em curso até 10 de maio de 2020 e fixação da remuneração dos membros da diretoria; A eleição do Sr. João André Silva Nunes
como Diretor Sem Designação Específica. Os novos Diretores eleitos
aceitaram as nomeações e declararam não estarem impedidos de exercerem a administração da sociedade ficando assim a Diretoria constituída: Diretor Presidente Sr. Luiz Alexandre Monteiro Pires, Diretor Sem
Designação Específica João André Silva Nunes que exercerão seus cargos de forma não remunerada. Nada mais a tratara a ata foi lida e aprovada por todos os presentes que autorizaram sua publicação em forma
de extrato. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados
na assembleia. Luiz Fernando Pires - Presidente; Luiz Alexandre Monteiro Pires - Secretário. Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2019.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico
o registro sob o nº 7610007 em 17/12/2019. Protocolo: 19/560.245-5.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
6 cm -30 1318200 - 1

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
Extrato de Adjudicação/ Homologação - Processo de Licitação Nº.
: 000025/2019. Credenciamentonº000007/2019. A autoridade competente, no uso de suas atribuições legais, especialmente nos termos
da Portaria nº 0002/2019- Fundação Hospitalar de Janaúba, em consonância com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, resolve: Homologar o processo de Chamamento público para credenciamento de
pessoa jurídica de direito privado da área de médica e Fisioterapia
nº 000025/2019, sendo credenciadas::Susiane de Jesus Paula Silva
EIRELI, CNPJ: 29.032.543/0001-72; Victor de Freitas Gonzaga,
CNPJ: 26.025.137/0001-94; Centro de Especialidades Médicas Teles
Drumond e Cia Ltda.,CNPJ: 34.153.051/0001-75; Clínica Dr. Helvecio Albuquerque,CNPJ: 03.030.740/0001-69; Mendes Moreira Serviços Médicos Ltda., CNPJ: 34.017.213/0001-48; Servmed Serviços
Médicos Ltda. – ME, CNPJ: 19.334.039.0001-73;Domingues e Marques Clinica de Anestesiologia EIRELI, CNPJ: 09.075.044/0001-27;
Climev - Clinica vinte e Quatro Horas, CNPJ: 20.606.787/0001-47
Domingues Serviços Médicos Ltda., CNPJ: 30.828.319/0001-70
Amanda Maciel Vieira Serviços Médicos., CNPJ: 35.829.372/0001-00;
Márcia Cristina Rodrigues Silveira – ME, CNPJ: 19.588.130/0001-15;
Uiliam Rodrigues Soares Oliveira., CNPJ: 30.882.620/0001-77; Clinica de Fisioterapia Janaúba Ltda., CNPJ: 17.984.580/0001-00,
WI Serviços Médicos S/S Ltda. – ME, CNPJ: 21.440.567/0001-59;
Med & Cia Serviço Médicos S/S Ltda.CNPJ: 22.618.628/0001-98;
Angiolife Clínica Médica Ltda., CNPJ: 23.110.431/0001-06 ;Francisco Serapião da Silva Junior – ME, CNPJ: 23.098.788/0001-16;
CSL - Medicina Ltda. – ME, CNPJ: 28.214.456/0001-73; Guilherme Henrique Ferreira Santos, CNPJ: 33.935.904/0001-68,Kaio Fellipe Sousa Jacome, CNPJ: 22.885.957/0001-03; Natália Raissa Dias de Oliveira, CNPJ: 17.549.025/0001-41; Mediorto
Serviços Médicos - EIRELI,CNPJ: 28.214.356/0001-47; Camila
Araújo Oliveira, CNPJ: 34.161.204/0001-26, A.M Vieira de Menezes, CNPJ: 33.770.552/0001-38; Angeli Salvino Serviços Médicos
Ltda., CNPJ: 13.689.012/0001-17; Lopes Serviços Médicos, CNPJ:
32.442.818/0001-50; Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati Ltda.,
CNPJ: 31.971.984/0001-81; Marianna Lessa Coelho Vieira – ME,
CNPJ: 28.454.701/0001-10; Anestesia Serviços Médicos S/S Ltda.,
CNPJ: 17.771.126/0001-62, Campos e Bicalho Serviços Médicos LTDA., CNPJ: 35.656.674/0001-23; Centro Médico Nova Vida
Ltda., CNPJ: 36.099.165/0001-00; Emanuelle Alves Lacerda, CNPJ:
25.111.489/0001-08. Estando toda a documentação apresentada de
acordo com as exigências editalícias.
Carla Marise Domingues Cardoso Ferreira – Pregoeira.
10 cm -30 1318419 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400024.

Minas Gerais - Caderno 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG Extr. Ata RP1/20, PAC131/19, PP76/19. Obj. RP p/ aq. equipamento
e outros p HMJFC. Detentoras: Venc: Beagá Hospitalares EIRELI,
item 5; Cirúrgica Birigui CR Ltda-EPP itens: 1,2,3. Vlr global: R$
46.925,00.Vig: 12 meses.Junio A. Alves/SMS.
1 cm -30 1318506 - 1
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS
MERCÊS DE MONTES CLAROS
– AVISO DE LICITAÇÕES –
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de equipamentos e material permanente para unidades de
internação e setores especializados, objeto do Pro-hosp 2017/2018
– Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado
de Saúde/Fundo Estadual de Saúde. O pregão será realizado no dia
13/02/2020, às 08:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de medicamentos, objeto do Incremento Teto MAC - Portaria 3.307/2017 de 06 de Dezembro de 2017, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG.O pregão será realizado
no dia 19/02/2020, às 08:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2020 (Menor preço por Item)
para Aquisição de medicamentos, objeto do Termo de Convênio
nº1321001406/2019 por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde MG. O pregão será realizado no dia 19/02/2020, às 13:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2020 (Menor preço por Item)
para Aquisição de medicamentos, objeto do Termo de Convênio
nº1321001916/2019 por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde MG. O pregão será realizado no dia 19/02/2020, às 14:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 005/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de medicamentos, objeto do Incremento Temporário do
limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade
(MAC), conforme portaria nº 2.878, de 07 de novembro de 2019, conforme Contrato - P677/19-01 por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG. O pregão será realizado no dia
19/02/2020, às 16:30 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de materiais hospitalares, objeto do Incremento Temporário do limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme portaria nº 1.635, de 26 de junho de 2019,
conforme Contrato - P580/19-01 por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG. O pregão será realizado no dia
19/02/2020, às 17:30 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 007/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, objeto
do Incremento da Odontologia Hospitalar em conformidade com a
programação pactuada integrada - PPI, Deliberação CIB-SUS/MG nº
2.849 de 05 de Dezembro de 2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG. O pregão será realizado no dia
20/02/2020, às 08:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de medicamentos, objeto do Incremento Temporário do
limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade
(MAC), conforme portaria nº 1.659, de 26 de junho de 2019, conforme Contrato - P526/19-01 por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG. O pregão será realizado no dia
20/02/2020, às 09:30 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 009/2020 (Menor preço por Item)
para Aquisição de medicamentos, objeto do Termo de Convênio
nº1321001118/2019 por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde MG. O pregão será realizado no dia 20/02/2020, às 10:30 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de Material Médico Hospitalar, objeto do Incremento Temporário do limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme portaria nº 1.635, de 26 de junho de 2019,
conforme Contrato - P579/19-01 por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG. O pregão será realizado no dia
20/02/2020, às 11:30 horas.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2020 (Menor preço por Item) para
Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos, objeto do Incremento Teto
MAC - Portaria 1.659 de 26 de junho de 2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros - MG. O pregão será realizado no dia 20/02/2020, às 14:00 horas.
Os editais poderão ser adquiridos no site: www.santacasamontesclaros.
com.br. Maiores informações junto a Comissão de Licitação à Praça
Honorato Alves, 22 – Centro – Telefone (038) 3229-2394 – CEP 39400103 – Montes Claros/MG. Email: licitacao@santacasamontesclaros.
com.br. José Gilson Veloso Caldeira - Provedor
15 cm -30 1318420 - 1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA
REGIÃO AMPLIADA NOROESTE -CISREUNO.
Extrato do Segundo Termo Aditivo. Inexigibilidade nº 01/2017. Contratante: CISREUNO. Contratada: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PARA MUNICÍPIOS LTDA, CNPJ: 02.678.177/0001-77. Objeto: Contratação de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em assessoria, auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Recurso:
Dotação Orçamentária nº 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Valor do Contrato: R$ 42.000,00(Quarenta e dois mil
reais), sendo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. Vigência: 01/01/2020 à 31/12/2020. Autoridade e data: José Alves Filho Presidente do Conselho Diretor, 23/12/2019.
Extrato do Contrato relativo ao Processo Licitatório nº 01/2020 - Dispensa nº 01/2020. Contratante: CISREUNO. Contratada: TEREZINHA
DAS DORES DOS REIS - BUFFET, CNPJ: 30.316.833/0001-27.
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para almoço (“Catering”) na Assembleia Ordinária realizada no dia 31/01/2020. Recurso:
Dotação Orçamentária nº 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Valor do Contrato: aproximadamente R$ 2.460,00 (R$
41,00 reais/pessoa). Autoridade e data: José Alves Filho - Presidente do
Conselho Diretor, 28/01/2020.
5 cm -29 1317857 - 1

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 43.214.055/0001-07 - NIRE: 3130001294-8
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada às 10h do dia 18/11/2019 na sede social da Companhia. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa:
Alair Martins do Nascimento (Presidente) e Elis Simeão Christino
(Secretária). Deliberações Aprovadas por Unanimidade:1) 1.1) Inclusão das seguintes atividades no objeto social da Companhia, mencionado no Art. 3º do Estatuto Social: a) Portais, provedores de conteúdo
e outros serviços de informação na internet; b) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Desta forma, o Art. 3º do Estatuto Social passa a vigorar com
a seguinte redação: “Artigo 3º - O objeto da sociedade será: I - Distribuição e comércio, no atacado e varejo, podendo, inclusive, utilizar-se
de meios eletrônicos para comercialização dos produtos em especial,
a internet, sem restrição a outros meios de comercialização (telemarketing, televendas, TV, canais comuns de comércio, catálogos, etc.),
na importação e exportação, de bens de consumo duráveis e não duráveis, bens móveis duráveis e não duráveis, tais como, mas não exclusivamente: de produtos e gêneros alimentícios, engarrafados ou não;
cosméticos; aparelhos eletrodomésticos; vestuário em geral; tecidos e
objetos com ele fabricados; armarinho; materiais de construção; derivados de petróleo, neste operando inclusive com comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes-posto; papel e produtos com ele fabricados, inclusive livros e periódicos; produtos de higiene pessoal e limpeza em geral; produtos veterinários, neste operando em instalações
separadas; objetos e utensílios em geral e artigos religiosos; II - Fabricação de produtos alimentícios em geral; III - Comércio atacadista de
produtos farmacêuticos e assemelhados, em suas embalagens originais,
realizado em estabelecimento independente; IV - Prestação de serviços
de transportes de carga em geral; de conserto, manutenção e conservação de veículos, inclusive a reforma de carrocerias, e monitoramento
logístico; V - Atividade editorial na publicação de jornais, revistas e
periódicos; VI - Prestação de serviços na área empresarial, tais como,
mas não exclusivamente, processamento de dados; relatórios e cobranças; pesquisa mercadológica; promoções e incentivos de vendas; serviços de arquitetura e construções; franquias e seus serviços correlatos;
VII - Comércio varejista e dispensação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, em suas embalagens originais, como
drogaria em estabelecimento independente; VIII - Prestação de serviços
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de armazenagem de produtos industrializados; IX - Participação como
sócia ou acionista em outras sociedades legalmente constituídas, independentemente de sua natureza ou forma, instaladas em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro; X - Prestação de serviços de assessoramento e consultoria na área de gestão operacional; XI - Concessão
e licenciamento de uso de marca; XII - Disponibilização de tecnologia
de gestão para comércio varejista; XIII - Promoção de parcerias com
fornecedores de produtos, equipamentos e serviços; XIV - Promoção de
programas de marketing; XV - Portais, provedores de conteúdo e outros
serviços de informação na internet; XVI - Atividades de intermediação
e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.”
1.2) Exclusão da expressão “todos acionistas” contida no Art. 13 do
Estatuto Social. Desta forma, o Art. 13 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 13 - O Conselho de Administração
será composto de, no mínimo, 5 e, no máximo, 8 membros, eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, pelo prazo de até 2 anos, permitida a reeleição.” 1.3) Alterar o Caput do Art. 16 do Estatuto Social
de modo a possibilitar a realização de um número maior de reuniões
ordinárias do Conselho de Administração durante o ano. Desta forma,
o Caput do Art. 16 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, pelo menos, 6 vezes por ano e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo Presidente indicado nos termos do §1º do Art. 15
ou pela maioria de seus membros. As reuniões do Conselho poderão ser
realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, videoconferência, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação.”
1.4) Omitir as designações dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração mencionadas no Inciso XXI do Art. 17 do Estatuto Social. Desta forma, o Inciso XXI do Art. 17 do Estatuto Social
passa a vigorar com a seguinte redação: “XXI - Deliberar sobre a instalação de Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração
e eleger e destituir seus membros, sejam eles administradores ou não
administradores da Companhia;” 2) A Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, a
consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar
todas as alterações aprovadas nesta Assembleia. Nada mais havendo a
tratar. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Alair Martins do
Nascimento bem como Advogada Elis Simeão Christino, OAB/MG
nº 66.886. Uberlândia/MG, 18/11/2019. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7623427 em 30/12/2019
da Empresa Martins Comercio e Serviços de Distribuição S/A, Nire
31300012948 e protocolo 195419740 - 03/12/2019. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral.
18 cm -30 1318303 - 1
ALCOA ALUMÍNIO S.A.
Companhia de Capital Fechado
CNPJ nº 23.637.697/0001-01 - NIRE: 31.3.0003530-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas para a Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2020 às 09:00
horas na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas,
estado de Minas Gerais, no Km 10 da Rodovia Poços de Caldas/Andradas, para deliberarem sobre alterações na composição do quadro de
Diretores da Companhia. Poços de Caldas, 29 de janeiro de 2020. A
Diretoria.
3 cm -30 1318304 - 1
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 NIRE: 31.300.038.688
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27/02/2019
Data, Hora e Local: Aos 27/02/2019, às 9h00s, na filial da Companhia,
na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº 85, Brooklin Novo, São
Paulo/SP. Quórum: Presentes os Conselheiros, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Conselheiros da Companhia. Mesa:
Presidente: Edson Luís Franco; e Secretária: Elaine Patricia Bimbato
Ordem do Dia: I) Aprovação dos demonstrativos financeiras da Companhia Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, deliberaram: I) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, as
demonstrações financeiras da Companhia para publicação do Balanço
Patrimonial referente ao exercício encerrado em 31/12/2018, conforme
orientação do Comitê de Auditoria. Documentos Arquivados: Foram
arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa,
os documentos submetidos à apreciação da Reunião, referidos nesta ata.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente de Mesa: Edson
Luis Franco. Secretária de Mesa: Amanda Fernandes Castro Yegros.
Conselheiros: Carlos Roberto Toledo, Edson Luis Franco, Luis Henrique Meirelles Reis. Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas,
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 27/02/2019.
Elaine Patricia Bimbato - Secretária da Mesa. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7245719 em
01/04/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
6 cm -30 1318289 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GONZAGA
- EXTRATO DE CONTRATO, PL 08/2020, Dispensa N° 07/2020.
Objeto: Aquisição de computador completo para o escritório do SAAE,
incluindo também uma impressora. Contratado (a):MULTIMIDIA
INFORMATICA E AUTOMOÇÃO LTDA,no valor total deR$
6.949,60 (Seis mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).Contrato N° 07/2020. Vigência: 30/01/2020 a 10/03/20. Renata
Almeida Nascimento - Diretora.
2 cm -30 1318412 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS –
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018, O
Presidente César Antônio Pereira, no uso de suas atribuições legais
CONVOCA Nathália Fonseca Gomes Vieira - Assistente Administrativo para no prazo de 30(trinta) dias da data desta publicação apresentar os documentos relacionados no item 15.5 do edital 01/2018, com o
propósito de ser nomeado e empossado no respectivo cargo. Tendo em
vista aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado
em 07/12/2018. O convocado deverá comparecer na Rua Oito dezembro, 400, Centro-Matozinhos/MG, no horário 08:00 às 18:00 munidos
dos documentos originais.
3 cm -30 1318339 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA –
PL 001/2020, P. Presencial 001/2020, torna público aos interessados a realização do proc. licitatório em epígrafe. Objeto: Registro de
preço para aquisição de combustível para atender as necessidades da
Câmara Municipal. Tipo: Menor preço por item. Entrega dos Envelopes: 13/02/2020 as 13h:30min. Informações tel: 37 3225-9200. O Edital encontra-se no site www.novaserrana.cam.mg.gov.br.
2 cm -30 1318542 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG
Extrato do 5ºTermo Aditivo ao Contrato 001/2016. Torna público o
5º Termo Aditivo aoContrato001/2016,visando prorrogar a vigência do Contrato001/2016.Partes:Câmara Municipal deSantos Dumont
e P.Henrique Ferreira Miranda-ME.Valor global:R$8.484,72.
Assinatura:06/01/2020.Vigência: 07/01/2020 a 06/01/2021.Flavio H.
R. de Faria -Presidente.
2 cm -29 1318170 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG
– Pregão 001/2020. Torna público que fará realizar licitação, na modalidade pregão presencial, para registro de preços, destinado a futura e
eventual prestação de serviços de Imprensa Escrita para divulgação dos
Atos Oficiais e Institucionais. Data de recebimento propostas e documentação: 14/02/2020 às 13:30 horas, na sede da mesma, sito a Rua 13
de Maio, 365, 5º andar, Centro, Santos Dumont/MG. Cópia do Edital
disponível: http://www.camarasd.mg.gov.br. Os esclarecimentos serão
prestados pela Comissão de Licitação no endereço informado, pelo
tel. (32)3252-9600 ou email: contato@camarasd.mg.gov.br, no horário de 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Flavio H. R. de Faria,
Presidente.
3 cm -30 1318241 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG
Extrato doContrato001/2020.Torna público a ratificação e assinatura
do Contrato001/2020(Dispensa001/2020).Objeto: Locação de Equipamentos do tipo Copiadora Multifuncional para a CMSD.Contratada:
TELEMAQ COPIADORAS EIRELI,CNPJ 05.370.410/0001-48.Valor
global:R$4.500,00. Assinaturas:15/01/2020.Vigência:12 meses.Flavio
H. R. de Faria,Presidente da CMSD.
2 cm -29 1318171 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA,
CNPJ 05.368.275/0001-04, torna-se público que celebrou contrato de
Prestação de Serviço - Processo nº 01/2020, Dispensa de Licitação nº
01/2020 – Contratada: Empresa FARLEI LOPES FRANCO-ME pelo
prazo de 12 meses – Valor Total R$4.500,00. Geraldo Aparecido Silva
– Presidente.
2 cm -29 1317699 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG
– Torna Público o Processo Licitatório nº 08/2020, na modalidade
de Pregão Presencial nº 02/2020 - Objetivo: Registro de Preço para
aquisição de tecidos para atender diversos setores da Prefeitura. Credenciamento dia 13/02/2020 ás 08:00hs ,abertura processo ás 08:30 hs
do dia 13/02/2020,Informações:(35)3664-1222das 8h às 16 h ou por
e-mail:licitacao@conceicaodaspedras.mg.gov.br,Edital estará disponível no site www.conceicaodaspedras.mg.gov.br – Elis Regina Merces
Faria Reis – Pregoeira Oficial.
3 cm -30 1318229 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
Processo de Legitimação de Imóvel Público nº. 002/2020. Nos termos
do artigo 12 da Lei Municipal nº. 2.273/2011 notifica a todos os interessados sobre a existência do Processo de Legitimação de Imóvel Público
nº. 002/2020 requerido por Ricardo Gomes Patrício conferindo-lhe
o prazo de 15 (quinze) dias para que possam manifestar-se contra a
referida legitimação. O imóvel em legitimação está avaliado em R$
4.071,47 e mede 311,85 m² e possui as seguintes confrontações:
POSIÇÃO
METROS
VIZINHOS
Av Florivaldo Dias de Oliveira - IgrejiFrente
17,08
nha - Aimorés/MG
Nael Vitorino de Oliveira e Outro - Av.
Lado Direito
16,57
Florivaldo Dias de Oliveira, 2.963 Igrejinha - Aimorés/MG
Rua José Domingos - Igrejinha
Lado Esquerdo
17,50
- Aimorés/MG
Rondinaldo Gomes Patrício - Rua José
Fundos
19,79
Domingos, 250 - Igrejinha - Aimorés/
MG
5 cm -29 1317814 - 1

Câmaras e Prefeituras
do Interior
CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA/MG
– Torna público o extrato do 5º Termo Aditivo nº 005/2020 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2016, firmado entre a Câmara
Municipal de Além Paraíba/MG e a empresa Christian Lourenço Garcia
–MEI, CNPJ: 14.217.015/0001-10. OBJETO:Prorrogação do prazo de
vigência por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/01/2020 e com
término em 27/01/2021. Data da Assinatura: 24/01/2020. Valor mensal
reajustado com base no índice IGP-M (FGV) no período, passando à
quantia de R$ 797,45. As demais cláusulas e condições não alteradas
nem substituídas por este aditivo permanecem em vigor para todos os
efeitos. Além Paraíba/MG, 31 de Janeiro de 2020. Jonatas Braga DalCin – Presidente Comissão Permanente de Licitação. (Portaria 037 de
10/05/2018).
3 cm -28 1317377 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG.
TERMO DE POSSE E COMPROMISSO - CARGO EFETIVO
O Presidente da Câmara Municipal de Itabirito, no uso de suas atribuições a ele delegadas,empossanesta dataTHIAGO PENZIN ALVES
MARTINS,nomeado pelo Decreto de 15 de janeiro de 2020, para exercer o cargo efetivo de ADVOGADO, nível I, habilitado em concurso
público.
O candidato nomeado apresentou os documentos exigidos e prestou
compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do
cargo, bem como se comprometeu a observar as disposições contidas
na Lei Orgânica Municipal, Lei nº 3.003/2014, Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 3.093/2015 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Itabirito e Regimento
Interno desta Casa Legislativa, bem como todas as demais normas aplicáveis aos servidores.
Renê Américo da Silva - Presidente
Thiago Penzin Alves Martins - Servidor empossado.
Itabirito, 28 de janeiro de 2020.
4 cm -29 1318118 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
Processo de Legitimação de Imóvel Público nº. 001/2020. Nos termos
do artigo 12 da Lei Municipal nº. 2.273/2011 notifica a todos os interessados sobre a existência do Processo de Legitimação de Imóvel Público
nº. 001/2020 requerido por Rosiane Gomes Patrício da Silva conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que possam manifestar-se contra a referida legitimação. O imóvel em legitimação está avaliado em
R$ 2.353,42 e mede 182,12 m² e possui as seguintes confrontações:
POSIÇÃO
METROS
VIZINHOS
Rua José Domingos - Igrejinha
Frente
9,50
- Aimorés/MG
Rondinaldo Gomes Patrício - Rua José
Lado Direito
22,41
Domingos, 250 - Igrejinha - Aimorés/
MG
Gabriel Roberto Soares (11,00m) e
Glaucir Carvalho Kreitlow (12,49m)Lado Esquerdo
23,49
Todos na Rua José Domingos, nºs 174
e 270 - Igrejinha - Aimorés/MG
Julianderson Bento Ribeiro - Rua José
Fundos
6,44
Domingos, 164 - Igrejinha - Aimorés/
MG
5 cm -29 1317813 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA-MG
- PROCESSO Nº 004/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.
–HOMOLOGAÇÃO - Objeto: Contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia para execução de serviços de Urbanização
da área do ¨Vassourão¨. À vista das informações da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, nos termos proferidos pela
Comissão, conforme ata constante dos autos, ADJUDICANDO, por
conseguinte, o objeto licitado a empresa vencedora do certame SENGE
DE SAPUCAIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.848.286/0001-10 que apresentou o valor global de R$ 2.026.551,19
(dois milhões, vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e
dezenove centavos). Maiores informações, através do telefone (32)
3462-6733, ramal 240. Além Paraíba, 29/01/2020. Miguel Belmiro de
Souza Júnior – Prefeito Municipal.
4 cm -29 1318117 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
PRC 014/2020 – Pregão Presencial 009/2020 – Registro de Preços
008/2020. 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: 13/02/2020. 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: 35.950-000. Edital disponível no mesmo endereço.
Alvinópolis, 30 de janeiro de 2020.
3 cm -30 1318417 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
- PRC 016/2020 – Pregão Presencial 010/2020 - Registro de Preços
009/2020. O Município de Alvinópolis torna público a realização de
REGISTRO DE PREÇOS, a ser realizado mediante PREGÃO PRESENCIAL, que tem por finalidade a contratação de empresa especializada, na prestação de Serviços de Serralheria, incluindo material e
mão de obra para execução do serviço a ser solicitado, no intuito de
atender as diversas secretarias Municipais no exercício de 2020, com
entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria ou Setor
solicitante, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal
de Alvinópolis/MG. Data da Sessão: Dia: 14/02/2020. 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 site do município. Alvinópolis, 30 de janeiro de 2020.
4 cm -30 1318416 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS PRC 017/2020 – Pregão Presencial 011/2020 - Registro de Preços
010/2020. O Município de Alvinópolis torna público a realização de
REGISTRO DE PREÇOS, a ser realizado mediante PREGÃO PRESENCIAL, que tem por finalidade acontratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grama sintética esportiva a ser
instalado na quadra municipal, situada à Rua do Campo, Monte, Alvinópolis/MG, denominada “Quadra do Monte”. Data da Sessão: Dia:
17/02/2020. 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 site do município. Alvinópolis, 30 de janeiro de 2020.
3 cm -30 1318418 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO 141/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 089/2019
Fica retificado o edital e termo referência do processo supracitado cujo
objeto é contratação de empresa para prestação de serviços especializados na instalação, locação e manutenção com funcionamento ininterrupto de todo o equipamento de SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO com fornecimento de materiais e equipamentos. Nova data
de entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 19/02/2020, com início
às 13:00 horas. Informações licitacao@andrelândia.mg.gov.br ou Tel.:
(035) 3325-1432. Pregoeira: Anna C. Zillmann, 30/01/2020.
3 cm -30 1318187 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
03° EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE-ADMISSIONAIS
DO PROCESSO SELETIVO 004/2019.
O Prefeito do município de Andrelândia, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por lei, convoca os candidatos aprovados
de acordo com a lista anexa, para fins do disposto no item 15; do edital
do Processo Seletivo 004/2019. Os candidatos deverão comparecer ao
PSF Dr. Antônio Marcio Silva Salgado localizado na rua: Coronel José
Bonifácio, 240, Centro, neste Município, para o processo de apresentação dos exames solicitados no item 15 do edital do Processo Seletivo
004/2019, no dia 12/02/2020. O atendimento será no período da tarde
a partir das 14:00 horas, conforme anexo I. O candidato deverá apresentar o encaminhamento especifico que estará disponível no e-mail
cadastrado no ato da inscrição. A lista estará disponível no site oficial
da Prefeitura Municipal, mural de publicação. Andrelândia/MG, 28 de
janeiro de 2020.Francisco Carlos Rivelli - Prefeito Municipal.
4 cm -30 1318186 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA-MG
EXTRATO DE AVISO DE SUSPENSAO
Processo n° 015/2020, Pregão Presencial n° 008/2020
O Município de Andrelândia, comunica aos interessados que a
licitação referente ao Processo supracitado, objetivando a prestação
de serviços especializados de engenharia para execução de mão-deobra, para o enrocamento com pedra de mão no leito do córrego, está
SUSPENSA em virtude da necessidade de adequação no Termo de
Referência. O Edital será republicado com uma nova data para abertura
do certame. Informações pelo emaillicitacao@andrelandia.mg.gov.
brou pelo telefone (35)3325-1432. Aline de Almeida Rizzi - Pregoeira.
30/01/2020.
3 cm -30 1318247 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –
Aviso de Revogação de Licitação - Inexigibilidade por Credenciamento
- Processo nº 12.006/2019. Processo 191. Objeto: Credenciamento de
pessoa jurídica para realização de exames de ressonância magnética
e tomografia computadorizada, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Fica revogado o processo licitatório em
epígrafe conforme motivos insertos no processo. Setor de Licitações:
0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 08/01/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – RETIFICAÇÃO DO
AVISO DE INTENÇÃO – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019. Órgão: CISPAR – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do
Alto Paranaíba. Fica retificada a publicação realizada no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais no dia 11/12/2019, Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas, página 2, onde se lê: R$ 608.226,00, leia-se: R$
603.996,00. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 29/01/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - AVISO DE INTENÇÃO – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/19 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 258/2019. Órgão: Secretaria do Governo
do Estado do Amazonas. A Prefeitura Municipal de Araxá, torna
público o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços 200/2019
– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 258/2019, Secretaria do Governo do
Estado do Amazonas, para a aquisição de tomógrafo para a realização
de exames de tomografia a serem oferecidos a população usuária do
SUS na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) através do serviço de
imagem do Município de Araxá/MG, perfazendo assim um total de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 29/01/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Presencial 08.145/2019. Objeto: Aquisição
de medicamentos manipulados para fornecimento aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Câmara Técnica
em Saúde, dando assim, cumprimento a Ordens Judiciais, durante o
Exercício de 2020. Em virtude do processo licitatório ter sido classificado como deserto fica desiganda nova data de abertura para o dia
13/02/2020 às 09:00 horas. Edital disponível dia 03/02/2020. Setor de
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
– 29/01/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Presencial 08.149/2019. Objeto: Aquisição
de medicamento manipulado para uso oftálmico, para fornecimento a
pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG,
através da Câmara Técnica em Saúde, em cumprimento às Ordens Judiciais. Em virtude de o processo licitatório em epígrafe ter sido classificado como deserto, fica designada nova data de abertura para o dia
13/02/2020 ás 14:00 horas. Edital disponível: 03/02/2020. Setor de
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
–29/01/2020.

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400025.

6 – sexta-feira, 31 de Janeiro de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação Inexigibilidade por Credenciamento - Processo nº 12.001/2020. Processo: 007. Objeto Credenciamento de serviços médicos para a realização de consultas especializadas, em atendimento a atenção primária
e secundária da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Os interessados poderão realizar o credenciamento á partir da data de disponibilização do Edital, dia 04/02/2020 às 09:00 horas. Setor de Licitações:
0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 29/01/2020.
13 cm -29 1318161 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO/MG
“O Município de Areado torna público Edital n° 001/2019. Inscrições
de 24/02 até 24/03/2020. Provas: 18/04 e 19/04/2020. Edital e informações após 20/12/2019, site seapconcursos.listaeditais.com.br – (31)
3261 1194”
Contrato da compra direta nº 02/20 ref. a contratação de empresa para
serviços de hospedagem de domínio e suporte técnico. Partes: Prefeitura x SEDISOFT INFORMÁTICA LTDA., contrato nº 56/20, valor
total de R$ 9.420,00, sendo R$ 785,00 mensais, vigência: 31/12/20,
ass.: 15/01/20.
Termos aditivos da dispensa/chamada pública nº 01/19, ref. a aquisição
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar. Objeto: prorrogar as vigências dos contratos. Partes: Prefeitura x
ARIELA MARÇAL STEFANINI, contrato nº 130/19; ASSOCIAÇÃO
DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS, contrato
nº 131/19; CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA, contrato nº 132/19
e JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, contrato nº 133/19, assinados:
23/12/19 e vigência: 01/01/20 até 31/05/20.
Contrato do pregão nº 17/19 ref. a aquisição de usinagem massa asfáltica em CBUQ para realização de tapa buracos, incluindo RRIC na
proporção de 12 litros por tonelada. Partes: Prefeitura x PAVIDEZ
ENGENHARIA LTDA., contrato nº 01/20, valor total de R$ 74.250,00,
vigência: 31/12/20, ass.: 09/01/20.
6 cm -30 1318566 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(CONVÊNIO)
- 3º Termo Aditivo ao Convênio EMATER nº 0054.1.01.7502.00.
Data da assinatura: 02/01/2020. Partes: MUNICIPIO DE BARÃO
DE COCAIS - MG x EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Objeto:
Os serviços constantes na cláusula quarta serão reajustados a partir de
01/01/2020, tendo em vista o acumulado de 12 (doze) meses do INPC
(dez/18-nov/19) em 3,36%, passando a serem remunerados da seguinte
forma: participar, em parceria com a EMATER-MG, com parte dos
recursos financeiros necessários à execução do Programa de Desenvolvimento Rural do Município, com a importância de R$ 11.827,82 (onze
mil oitocentos e vinte sete reais e oitenta e dois centavos) por mês.
3 cm -30 1318337 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
Torna público a ABERTURA do Processo Licitatório nº 018/2020, pregão presencial nº 011/2020, do tipo menor preço por item, para. contratação de empresa com vistas ao fornecimento de material bibliográfico em suas edições atualizadas comercializados no mercado livreiro
nacional, dentre estes, códigos, manuais e livros da área de direito, para
atualização do acervo da biblioteca da procuradoria-geral do município. Sessão Pública dia:17/02/2020, às 09h00min, na sala de Licitações. O Edital está disponível no site do Município, www.baraodecocais.mg.gov.br-Transparência -Licitações - PP nº011/2020. Barão de
Cocais, 30 de janeiro de 2020. Secretaria Municipal de Planejamento
e Administração.
3 cm -30 1318525 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA/MG
– DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE nº 01/2020. Faz saber através da CPL, DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE nº 01/2020, a favor
da empresa G.M.K. LTDA, inscrita no CNPJ Nº 01.388.173/0001-91,
DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DOS SHOWS DO GRUPO
KARAMETADE, nos termos do Artigo, 25, inciso III, da Lei 8.666/93
e nos termos do contrato 1401/2020, no valor de R$35.000,00. Barra
Longa, 30 de janeiro de 2020. Mário Antônio Coelho.
2 cm -30 1318549 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE:
aviso de licitação: Pregão presencial no sistema registro de preços
005/2020, PRC 013/2020 tipo maior percentual de desconto sobre a
tabela da Anvisa - Data de abertura 13/02/2019 às 07h15min Objeto:
Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos
éticos , genéricos , similares e específicos em conformidade com as
especificações e quantidades a serem definidas, constantes na tabela
da Anvisa , para atender ao serviço de saúde do Município , onde os
mesmos serão destinados a farmácia de Minas , Conforme anexo I do
edital. . Cópia do edital na Avenida Tocantins, 57, Centro, Belo Vale
ou pelo site: www.belovale.mg.govJbr José Lapa dos Santos. Prefeito
Municipal
Belo Vale aos Trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte
José Lapa dos Santos
Prefeito Municipal
4 cm -30 1318399 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE-MG:
Aviso de licitação : Pregão 004/2020 PR: 012/2020 com data de abertura do dia 12/02/2020 ás 07:15 horas Objeto: Aquisição de uma motoniveladora usada para atender o setor de transporte do município. Copia
do edital no site da Prefeitura (www.belovale.mg.gov.br). JOSÉ LAPA
DOS SANTOS – Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Belo Vale, aos trinta dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.
JOSÉ LAPA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
3 cm -30 1318510 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE-MG:
Aviso de licitação : Cancelamento da abertura da licitação Concorrência 001/20 com data de abertura do dia 18/02/2020 pelo motivo de alteração da planilha, a nova data de abertura será dia 03/03/2020 as 07:15
horas. Copia do edital no site da Prefeitura ( www.belovale.mg.gov.br
). JOSÉ LAPA DOS SANTOS – Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Belo Vale, aos trinta dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.
JOSÉ LAPA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
3 cm -30 1318490 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
-Julgamento da Proposta Comercial - CP nº 01/2017 – PAC 0135/2017.
Objeto: Contratação de empresa em organização e execução de concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Betim. Foi desclassificado o Instituto AOCP, por apresentar duplicidade de propostas.
Foram classificados: Fundação Guimarães Rosa com Média Ponderada
Final de 2,25 pontos e Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa–IBGP,
com 3,46 pontos. Foi julgado vencedor o Instituto Brasileiro de Gestão
e Pesquisa–IBGP por apresentar maior pontuação. Aguarda-se o prazo
recursal. A íntegra da Ata encontra-se acostada ao PAC. O Processo fica
com vistas franqueadas aos interessados. Presidente. 29/01/2020.
3 cm -30 1318259 - 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES/MG –
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. A Prefeitura Municipal de
BIAS FORTES/MG torna público que receberá os envelopes contendo
propostas e documentos, na modalidade PREGÃO PRESENCIALNº
005/2020, até as 12h30min, do dia 13/02/2020, tipo menor preço por
item, para aquisição de 1 (um) veículo 0 (zero) KM com capacidade
mínima de 07 (sete) lugares (minivan) em atendimento ao convênio
nº. 1481000490/2019, pactuado entre o Município de Bias Fortes e o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEDESE – Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social, conforme especificações contidas
no edital e seus anexos. As informações sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPL, à Rua dos Andradas, 13 – centro - Bias
Fortes/MG, através do telefone: (32) 3344-1323 ou no e-mail pmbflicita@gmail.com, ou através do site: www.biasfortes.mg.gov.br. A licitação será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação
e demais condições fixadas neste edital. BIAS FORTES, 30 de janeiro
de 2020. Mirian de Almeida Ribeiro - Pregoeira.
4 cm -30 1318432 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 08/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2020. Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais e ferramentas de construção com a finalidade de atender as necessidades das
Secretarias da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas, conforme
condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo II
do edital. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 13 de fevereiro
de 2020, Horário: 13 horas para credenciamento e após, abertura dos
envelopes. Informações (32) 3292-1601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeira: Brunara Luana Landim. Bom Jardim
de Minas- MG, 30/01/2020.
3 cm -30 1318358 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 07/2020, CREDENCIAMENTO N° 01/2020, INEXIGIBILIDADE N° 01/2020. Objeto: Chamamento ao Público para credenciamento de profissionais da área de
saúde (pessoas físicas ou Jurídicas) para atendimento suplementar/
complementar na forma de consultas médicas em pediatria, psiquiatria, ginecologia e cardiologia para prestação de serviço no município
de Bom Jardim de Minas, conforme especificações no Projeto Básico,
Anexo I do edital. Entrega dos Envelopes: a partir da data de publicação
até o dia 27 de fevereiro de 2020 das 08h às 11h e 13h às 16hs. Informações (032) 3292-1601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.mg.gov.
br. Presidente da CPL: Brunara Luana Landim – MG, 30/01/2020.
3 cm -30 1318357 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 09/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020. Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual e futura aquisição de nylon e corte Autocut para manutenção das roçadeiras do município de Bom Jardim de
Minas, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência, Anexo II do edital. Entrega de Envelopes e Sessão Pública
dia 13 de fevereiro de 2020, Horário: 09 horas para credenciamento
e após, abertura dos envelopes. Informações (32) 3292-1601. E-mail:
licitacao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeira: Brunara Luana
Landim. Bom Jardim de Minas- MG, 30/01/2020.
3 cm -30 1318359 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 04/2020
O Município de Botelhos, através de sua Pregoeira e da Equipe de
Apoio, torna público que foi instaurado o Processo de Licitação nº
04/2020, Pregão 04/2020, que tem por objeto: O registro de preços de
prestação de serviços de transporte de passageiros. Valor estimado: R$
177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais). Protocolo dos Envelopes I
e II: até as 14h00min do dia 12 de fevereiro de 2020. Reunião inaugural: às 14h15min do dia 12 de fevereiro de 2020. Publicidade: o Edital
encontra-se no Quadro de Avisos da Prefeitura de Botelhos e disponível
no site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes . Os atos processuais
serão publicados de forma resumida no informativo O Município de
Botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, observadas as
normas do Decreto nº 2/2007 (Regulamento da Lei 1.515/06). Informações: os autos do processo, inclusive Planilhas Estimativas, encontram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Botelhos,
Serviço de Compras e Licitações, horário das 12:00 às 18:00 horas (dias
úteis), telefone (35) 3741-1288. Sendo vedado solicitar e prestar informações verbais. Endereço: Praça São Benedito, 131, Botelhos, Minas
Gerais; e-mail: licita1@botelhos.mg.gov.br e licita2@botelhos.mg.gov.
br; site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes .
Daniela Ronquini Figueiredo – Pregoeira/
Eduardo José Alves de Oliveira- Prefeito
6 cm -30 1318631 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS
Torna público que fará realizar Processo Licitatório nº 005/2020, Pregão Presencial nº 003/2020, Registro de Preços nº 002/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos, mecânicos, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica,
bombas injetoras e bicos, funilaria e pintura, torno e solda, para a
manutenção dos veículos e máquinas da frota Municipal e veículos
conveniados. Data de recebimento e abertura de envelopes: 17/02/2020
às 08:00h, na Sala de Licitações, situada na Av: Francisco Mascarenhas Ferreira, 159, Centro. Maiores informações: tel.(31)3714-7399,
e-mail:licitacoes@caetanopolis.mg.gov.br; Edital disponível: www.
caetanopolis.mg.gov.br.
Secretário M. de Administração: Sormane Fernandes da Silva.
3 cm -30 1318502 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
O MUNICÍPIO DE CAETÉ/MG torna público, para conhecimento dos
interessados, que à partir do dia 03 de março de 2020, de 09h30min às
11h30min, se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de transporte
gratuito a estudantes universitários e de cursos técnicos profissionalizantes, ambos presenciais, do município de Caeté e Distritos para os
municípios de Belo Horizonte e Sabará, com veículos convencionais
e acessíveis. VALOR ESTIMADO: R$ 360.000,00. O Edital encontra-se à disposição, na íntegra, gratuitamente, em www.caete.mg.gov.
br. Informações: (31)3651-3264/8047. Caeté, 29 de janeiro de 2020.
3 cm -29 1317802 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA AVISO DE LICITAÇÃO E CONTRATO – DIS. Nº 002/2020 – P.L Nº
002/2020. O Município de CAIANA/MG, torna público e vem ratificar
nos termos do art. 24, Inciso II c/c art. 26, da Lei 8.666/93, a locação de
imóvel situado à Rua Padre Zanirate, nº 236, CAIANA/MG, Processo
nº 002/2020 Dispensa de Licitação n.º 002/2020, Locador: Aparecida
de Fatima Brum – Até 08 de julho de 2020 valor mensal de R$ 300,00
(trezentos reais) Contrato nº 008-2020. CAIANA,08/01/2020
2 cm -29 1317941 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PRC Nº. 036/2020 – Pregão Nº. 018/2020 – OBJETO: Prestação de
serviços para o fornecimento mensal de cartão alimentação por meio
de crédito intransferível em cartão magnético e/ou eletrônico. A abertura será às 09h do dia 17/02/2020. O edital encontra-se no site www.
prefeituradecambui.mg.gov.br e no Depto. de Licitações. Inf.: (35)
3431-1167.
2 cm -30 1318626 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G.
Processo Licitatório 010/2020 - Pregão Presencial 008/2020 – SRP
007/2020. Torna Público à instauração do Pregão Presencial 008/2020,
que tem por finalidade o registro de preços de materiais esportivos, que
serão destinados às aulas de Educação Física, atividades do Setor de
Esportes, oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e à Secretaria Municipal de Saúde. Critério de Julgamento: Menor preço por item. Prazo máximo para protocolo de proposta e documentação e início da sessão pública: 12/02/2020 às 09h.
Telefone de contato: (035) 3743-3067 – Retirada edital www.campestre.mg.gov.br – Priscila Juliana Vilela Barra_Pregoeira
3 cm -30 1318425 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, MINAS GERAIS,
torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório nº 090/2019,
Tomada de Preço nº 006/2019, tendo como objeto a Contratação de
empresa especializada em construção civil para fornecimento de materiais e mão de obra, sob o regime de empreitada global, para executar a
reforma da Praça Monsenhor Castro, situada entre as igrejas de Nossa
Senhora das Candeias e Bom Jesus de Matozinhos, na Av. Dezessete
de Dezembro, ADJUDICANDO o objeto do certame a empresa vencedora MARTINS & RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ 12.911.931/0001-20, Valor global R$249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais) . Rodrigo Moraes Lamounier - Prefeito
Municipal.
3 cm -30 1318197 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG
INEXIGIBILIDADE n°. 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO n°.
004/2020 . Objeto Credenciamento para Contratação de Profissional
Especializado em Psicologia para atender a Secretaria de Saúde e um
Instrutor de Violão para a Secretaria de Assistência Social de Cantagalo - MG. Data e Horário para credenciar : 31/01/2020 à 31/12/2020
de 13:00 às 17:00 hrs..
PREGÃO PRESENCIAL 001/2020, PROCESSO LICITATÓRIO
005/2020 – referente a Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos Genéricos e Similares e Material Hospitalar
para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo de
acordo com proposta de nº 36000.21202/2018-00 Aprovada pelo FNS.
Fundo Nacional de Saúde. Abertura no dia 13 de fevereiro de 2020 às
13:30 horas. Informações pelo fone: 33-3411 9001 ou email licitacantagalo@gmail.com . Marciela Aparecida da Rocha – Presidente da CPL
4 cm -29 1318160 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO/MG.
Retifica-se as publicações do DIARIO OFICIAL MG Ano 128, n.º
15, de 23/01/2020, Caderno 2, pag.6, referente ao Extrato de Convênio celebrado com a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de
Capitólio (CAPITART), onde se lê: “Convênio 04/2019” leia-se: “Convênio 04/2020” e referente ao Extrato de Convênio celebrado com a
Associação Estudantil de Capitólio, onde se lê: “Convênio 06/2019”
leia-se: “Convênio 06/2020”. Prefeito Municipal – José Eduardo Terra
Vallory.
2 cm -30 1318227 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO/MG.
Convênio 05/2020. Partes: Prefeitura Municipal de Capitólio e Lar São
Francisco de Assis. Espécie: Convênio. Objeto: destina-se a custear os
salários e encargos de duas cuidadoras para a manutenção das atividades da entidade. Valor R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência:
31/12/2020. Signatários: José Eduardo Terra Vallory - Prefeito e Cláudio Alexandre Morais - Presidente.
2 cm -30 1318526 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ –
Pregão Presencial 004/2020 – Será realizado no dia 17/02/2020, às
09:30 horas, o Pregão Presencial nº 004/2020 – Objeto: Registro de
preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços
de confecção de prótese dentária, visando o atendimento das demandas do município de Caraí. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na travessa 31
de março, nº 51, centro, tele/fax (0xx33)3531-1219, e-mail: licitação@
carai.mg.gov.br, nos dias úteis, no horário de 08:00 às 12 horas e 13:30
às 16:30. Caraí/MG, 29 de janeiro de 2020. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ – Pregão Presencial
005/2020 – Será realizado no dia 17/02/2020, às 11:00 horas, o Pregão Presencial nº 005/2020 – Objeto: Registro de preço para futuro e
eventual aquisição de oxigênio medicinal. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na
travessa 31 de março, nº 51, centro, tele/fax (0xx33)3531-1219, e-mail:
licitação@carai.mg.gov.br, nos dias úteis, no horário de 08:00 às 12
horas e 13:30 às 16:30. Caraí/MG, 29 de janeiro de 2020. Fernanda
Nunes de Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ – Pregão Presencial 006/2020
– Será realizado no dia 17/02/2020, às 13:30 horas, o Pregão Presencial
nº 006/2020 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente para atender o hospital São
João Batista, conforme proposta de convênio nº 921084/19-001. Edital
e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de
licitações localizada na travessa 31 de março, nº 51, centro, tele/fax
(0xx33)3531-1219, e-mail: licitação@carai.mg.gov.br, nos dias úteis,
no horário de 08:00 às 12 horas e 13:30 às 16:30. Caraí/MG, 29 de
janeiro de 2020. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ – Pregão Presencial
007/2020 – Será realizado no dia 18/02/2020, às 09:00 horas, o Pregão
Presencial nº 007/2020 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento e instalação de luminárias. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados
na sala de licitações localizada na travessa 31 de março, nº 51, centro,
tele/fax (0xx33)3531-1219, e-mail: licitação@carai.mg.gov.br, nos dias
úteis, no horário de 08:00 às 12 horas e 13:30 às 16:30. Caraí/MG, 29
de janeiro de 2020. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ – Pregão Presencial
008/2020 – Será realizado no dia 18/02/2020, às 11:00 horas, o Pregão Presencial nº 008/2020 – Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública para atender
a secretaria municipal de obras e transportes do município de Caraí/
MG. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados
na sala de licitações localizada na travessa 31 de março, nº 51, centro,
tele/fax (0xx33)3531-1219, e-mail: licitação@carai.mg.gov.br, nos dias
úteis, no horário de 08:00 às 12 horas e 13:30 às 16:30. Caraí/MG, 29
de janeiro de 2020. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira.
12 cm -29 1318181 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG
- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2019, Processo Licitatório Nº.
405/2019 – Objetivando o Registro de Preços para aquisição eventual
e futura de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos hipercalóricos destinados à pacientes em condições especiais, conf. especificações
do Anexo I do edital, que estará disponível a partir do dia 31/01/2020
através do site www.carloschagas.mg.gov.br, com Credenciamento a
partir das 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 18/02/2020. Outros
esclarecimentos pelo Tel: (33)3624-1263. Carlos Chagas (MG), 30 de
janeiro de 2020. Luna Rodrigues de Souza. Pregoeira.
3 cm -30 1318244 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU
Extrato da Homologação e Adjudicação do PL Nº. 11/20 - PP Nº.
08/20. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de
merenda escolar, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Empresas vencedoras: Andorinha Alimentos Ltda,
valor R$ 1.560,00; Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli, valor R$
30.551,06; Megadec Distribuidora Ltda – EPP, valor R$ 89.185,60;
Rangap Distribuidora de Alimentos Ltda – ME, valor R4 27.450,40;
Silvana Maria Rabelo – ME, valor R$ 12.420,00 e WF Atacadista de
Alimentos Eireli – ME, valor R$ 22.913,00.
3 cm -30 1318193 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
Concorrência nº 001/2019 - PRC nº 189/2019. Objeto: Construção do
Centro Educacional. A CPL convoca para sessão de abertura dos envelopes com as Propostas Comerciais no dia 03/02/2020, 2ª-feira, às 9
horas, na sala de licitações da PMCA. Catas Altas, 30 de janeiro de
2020. Comissão Permanente de Licitação.
O MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS/MG torna público a realização da
TP n° 01/2020, PRC 01/2020, p/ contratação de empresas p/ reforma e
pintura de prédios públicos: Casa do Professor, Sec. de Educação, E.M.
Chapeuzinho Vermelho, UMEI, Sec. de Des. Social, CRAS – Vista Alegre, UBS Moacir F. de Sá, Posto de Saúde Morro D’Água Quente e
Velório M. de Catas Altas, julgamento em lotes, incluindo fornecimento
de materiais e mão de obra, conforme cronograma, planilhas, termo
de referência, projetos, caderno de encargos e demais anexos que integram o instrumento editalício. Início da sessão pública: 18/02/2020,
às 9 horas. O edital encontra-se disponível no site: http://portaltransparencia.catasaltas. mg.gov.br/licitacoes. Mais informações via e-mail:
licitacoes@ catasaltas.mg.gov.br e cpl@catasaltas.mg.gov.br. Telefone:
31-3832-7113.
Catas Altas, 30 de janeiro de 2020.
José Alves Parreira – Prefeito.
5 cm -30 1318367 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ- MGAviso de Edital – Processo 15/2020 Pregão Presencial 07/2020 tipo
menor preço. Objeto: Registro de preços objetivando a contratação de
empresa prestadora de serviços de saúde, laboratório de analises clinicas
para exames complementares em nível ambulatório, de acordo com as
condições, especificações e quantitativos. Data da sessão: 13/02/2020,
às 09h. Consulta edital: www.cedrodoabaete.mg.gov.br, e-mail: licitacões@cedrodobaete.mg.gov.br. Luiz Antônio de Sousa, Prefeito.
2 cm -30 1318434 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA-MG
torna público a ratificação da Dispensa nº 006/2020, Processo Licitatório nº 008/2020, cujo objeto da presente Dispensa referente a transporte
de resíduos sólidos de saúde . Maria Raimunda dos Santos Martins.
Prefeita Municipal.
Extrato de Contrato: Contratante: Prefeitura Municipal de Coimbra-MG. Contratada: 006/2020-Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga- CIMVALPI, no valor total de R$ 2.327,80.
Objeto: Transporte de resíduos sólidos de saúde. Vigência: 27/01/2020
a 31/12/2020. Autorização: Maria Raimunda dos Santos Martins. Prefeita Municipal
3 cm -30 1318326 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLUNA
TORNA público o Processo 10/20–TP 03/20, Obj: “Contratação de
Empresa de Engenharia para execução de obras de Pavimentação de
vias públicas no Município de Coluna, conforme Projeto/Planta e
demais anexo do Projeto, recurso próprio do município. Sessão dia
13.02.2020, às 13:00hs. Informações: (33) 34351255-Email: licitacaocoluna@gmail.com. Coluna, 29.01.2020. Denise Lemes de O. Vieira
– Presidente da CPL.
Torna Público: *PAL nº 09/20, PP nº 06/20 - Objeto: “Aquisição de
Equipamentos Diversos: 01 Betoneira 400l (Gasolina), 01 Compactador
de Solo 6,5 HP (Gasolina), 01 Martelo Rompedor 2 tempos (Gasolina),
para atendimento ao Depto de Obras, Oriundos de Recurso Próprio do
Município, Conforme Especificações Contidas No Termo De Referência.” Sessão dia 04.03.2020, às 09:30 horas. O Edital e seus anexos
estarão à disposição no Setor Licitações, pelo telefone: (33) 34351255
ou pelo e-mail: licitacaocoluna@gmail.com. Coluna, 29.01.20. Denise
Lemes de O. Vieira – Pregoeira Municipal.
4 cm -30 1318242 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG
torna público o PL nº04/2020 - Pregão nº02/2020- Obj: Aquisição de
01 veículo zero km, 07 lugares - Dotação orçamentária (ficha) 117Entrega dos envelopes dia 13/02/2020 às 09:00 horas- Informações
pelo tel (37) 3276-1110-Edital pelo site www.conceicaodopara.mg.gov.
br. Lucrécia Dias Miranda – Pregoeira.
2 cm -30 1318373 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) Tomada de Preços N° 001/2020 - Processo Administrativo N°
014/2020 - objetivando a Contratação de Empresa para Execução de
Obra de Pavimentação em Piso de Concreto Sextavado em Vias do
Município de Conceição dos Ouros (MG). As Propostas Serão Recebidas até as 10:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2020. Conceição dos
Ouros (MG), 29 de janeiro de 2020. Mauricio Euclides Viana - Prefeito Municipal.
2 cm -29 1318025 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG.
AVISO DE EDITAL. PREGÃO PRESENCIAL/RP Nº 001/2020. O
Município de Confins/MG comunica que realizará no dia 11 de fevereiro de 2020 (Terça-feira) às 13:30h, Licitação na modalidade Pregão
Presencial/RP Nº 001/2020 - Processo Licitatório nº 226/2020 cujo
objeto é o Registro de Preços para aquisição de material de expediente
em atendimento as demandas das Secretarias de Administração e Educação de Confins/MG, de acordo com especificações e condições constantes no Termo de Referência que integra o presente Edital e seus anexos. O Edital poderá ser adquirido no horário de 12h às 17h, à Rua
Gustavo Rodrigues, 265 - Centro, na Seção de Licitação, ou através do
site: www.confins.mg.gov.br - Licitação - Portal do Cidadão. Obs: Os
licitantes deverão ficar atentos a futuras alterações do Edital (Caso seja
necessário), através do mesmo site. As propostas serão protocoladas até
às 13:00h na data da abertura dos envelopes, no endereço acima. Tel. de
contato: (31) 3665-7829. Antonieta Moreira da Silva Belo - Pregoeira.
4 cm -30 1318614 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL/RP
Nº 026/2019. O Município de Confins, através da Comissão de Licitação comunica a Homologação do Processo Licitatório nº 236/2019,
modalidade Pregão Presencial/RP Nº 026/2019. Objeto: Contratação de
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, da Secretaria Municipal de Saúde de Confins/MG,
pelo período de 12 (Doze) meses, conforme especificações e condições
constantes no Termo de Referência que integra o presente Edital e seus
anexos. Empresa vencedora: 4 TECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR LABORATORIAL E REFRIGERAÇÃO LTDA. Valor Total de
R$ 81.600,00 (Oitenta e um mil e seiscentos reais). Condições de pagamento: 20 dias após a execução do serviço prestado e conforme Edital.
Prazo do Contrato: 12 (Doze) meses. A Homologação desta Licitação
está à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de
Confins. 30 de janeiro de 2020. Eliana Viana Pinto Coelho - Secretaria
Municipal de Administração.
4 cm -30 1318622 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
E A FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA, tornam público o resultado da sindicância social feminino e masculino, referente ao concurso público da
Prefeitura Municipal d Conceição do Mato Dentro de guarda municipal.
ORDEM
INSCRIÇÃO
NOMES MASCULINOS
RESULTADO
1
1566
AGNALDO CECILIO GERALDO
INDICADO
2
306
CELIO OLIVEIRA BAZELATTI
INDICADO
3
2665
ELIONAI COELHO MACHADO
INDICADO
4
2447
ERLON FREDERICO DE SOUZA
INDICADO
5
855
FABIO DE CARVALHO MARÇAL DA SILVA
INDICADO
6
165
FELIPE GOMES MOREIRA
INDICADO
7
931
IRLEY EDELSON RIBEIRO FERREIRA
INDICADO
8
1660
JADIR FRNCISCO DO CARMO
INDICADO
9
556
JOÃO VITOR DE SOUZA PONTELO
INDICADO
10
194
MATEUS FELIPE DE MATOS
INDICADO
11
2434
PATRICK LACERDA RODRIGUES
INDICADO
12
2207
RENATO SANTANA DE SOUZA
CONTRA INDICADO
13
453
WELLINTON RODRIGUES DE QUEIROZ
INDICADO
14
1620
WESLEY LUCIO DAVID SILVA
INDICADO
15
1578
YOKANAM DIAS AGUIAR
INDICADO
ORDEM
1
2
3

INSCRIÇÃO
242
176
2252

NOMES FEMININOS
FERNANDA DE OLIVEIRA COELHO DO CARMO
MARIANA PIRE DA SILVA
SILVIA FLORIANO COSTA

RESULTADO
INDICADO
INDICADO
INDICADO
12 cm -28 1317487 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DO MATO DENTRO/MG
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE
PREÇO Nº 038/2019. O Município de Conceição do Mato Dentro –
MG torna público o adiamento do Processo nº 213/2019 – Tomada de
Preço nº 038/2019, tipo MENOR PREÇO GLOBAL; cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em engenharia para construção
da sede administrativa do Monumento Natural da Serra da Ferrugem,
neste município de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e
projeto, anexos ao edital n° 213/2019. Adiada de 30 de janeiro de 2020
às 09h30min para o dia 05 de fevereiro de 2020 às 14h30min. Maiores
informações pelo telefone (31) 3868-2398. José Fernando Aparecido de
Oliveira. Prefeito Municipal.
3 cm -28 1317489 - 1

Concorrência Comercio e Serviços Eireli – CNPJ: 19.544.264/0001-34
– Valor: 423,52; LM Comercio Ltda ME – CNPJ: 05.788.495/0001-89Valor: R$6.854,82; Miriam Maria Silva Barcante – ME – CNPJ:
30.827.823/0001-56 – Valor: R$424,50 e Tereza Marschal Martins
Eireli ME – CNPJ: 27.022.070/0001-05 – Valor: R$54.600,48. Valor
Global da ata: R$ 81.219,42. A íntegra da ata se encontra no site www.
coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 28 de janeiro de 2020. Nilda
Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONQUISTA, MINAS GERAIS,
aviso de Licitação, Tomada de Preços n.º 006/2019. Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de Reforma e Adequação de imóveis de uso da Secretaria de Assistência Social.Fundamento:
Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06 e demais
legislações aplicáveis. Recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços: até ás 09:45 horas do dia 18/02/2020. Abertura dos
envelopes: 10:00 hs mesmo dia e local.Valor estimado da licitação:R$
77.249,16(setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos). Local para aquisição do edital: Depto. de Licitações,
situado Praça Cel. Tancredo França, 181, Centro – Conquista/MG,ou
www.conquista.mg.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (0xx34) 3353-1227 opção 7. Conquista/MG 28/01/2020
KEULA ALVES SOARES
Presidente da CPL
4 cm -30 1318267 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL. AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 001/2020 - SRP- Processo:
001/2020, em favor das Empresas: Casa do Estudante Papelaria e
Livraria Eireli - ME; Concorrência Comercio e Serviços Eireli; LM
Comercio Ltda ME; Miriam Maria Silva Barcante – ME e Tereza Marschal Martins Eireli ME. Data 28/01/2020. Dione Maria Peres – Prefeita
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA, MINAS GERAIS
aviso de Licitação, Tomada de Preços n.º 001/2020. Objeto: Contratação
de empresa por empreitada global para execução da primeira e segunda
etapa da reforma do Prédio da Escola Dr. Prado Lopes. Fundamento:
Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06 e demais
legislações aplicáveis. Recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços: até ás 12:45 horas do dia 18/02/2020. Abertura dos
envelopes: 13:00 hs mesmo dia e local. Valor estimado da licitação: R$
640.104,33(seiscentos e quarenta mil cento e quatro reais e trinta e três
centavos). Local para aquisição do edital: Depto. de Licitações, situado Praça Cel. Tancredo França, 181, Centro – Conquista/MG,ou www.
conquista.mg.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelos telefones
(0xx34) 3353-1227 opção 7. Conquista/MG 28/01/2020
KEULA ALVES SOARES
Presidente da CPL
4 cm -30 1318260 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 – PROCESSO Nº 019/2020
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de
empresa para prestação de serviços na rede elétrica com remoção de
luminárias existentes e instalação de luminárias de LED a serem fornecidas pelo município de Contagem, marcado para as 09:00hs do dia
17/02/2020, no SITE - www.licitacoes-e.com.br
A Prefeitura do Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima.
O edital poderá ser obtido através dos sites www.contagem.mg.gov.
br/licitações e www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3391-9352
SEMOBS/Contagem, a partir do dia 03/02/2020 – Equipe de Pregões.
João Batista dos Mares Guia
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
4 cm -30 1318300 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
Torna público: P. L. nº. 004/2020, Pregão Presencial - 002/2020 Objeto: Contratação de empresa para locação de estrutura para realização de evento nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, durante as
festividades do Carnaval 2020 - Tipo: Menor Preço por Item - Data
de entrega: envelopes de Proposta e Documentação: 13/02/2020 até às
09:30h - Edital e informações - Telefax: (31) 3715-1387/1484 ou pelo
e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br.
Lucas Gustavo Carvalho da Silva – Pregoeiro.
2 cm -30 1318283 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL,
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2020 - SRP.
Será realizado no dia 13 de Fevereiro de 2020 às 9:00 hs o Processo
Licitatório de n° 07/2020, na Modalidade de Pregão Presencial de n°
06/2020-SRP do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos e de premiação para atender a Secretaria
de Esportes da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte
e Microempreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur
Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 23 de Janeiro de 2020. Nilda
Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.
3 cm -30 1318353 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL,
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 001/2020 - Processo: 001/2020 - Órgão Gerenciador: Município de
Coromandel-MG. Vigência: 12 meses – Objeto: Aquisição de material
escolar para a formação do Kit Escolar para os alunos do EJA- Educação de Jovens e Adultos, dos alunos do Ensino Fundamental e dos
Prés Escolares Municipais, com recursos QESE- Quota Estadual Salário Educação e aquisição de material didático/pedagógico para atender
as Escolas Municipais, Creches, Centros De Educação Infantil e Pré
Escolar Do-Re-Mi, recursos QESE, PDDE-Programa Dinheiro Direto
na Escola e recursos próprios. Empresas: Casa do Estudante Papelaria e
Livraria Eireli - ME – CNPJ: 26.110.916/0001-98 – Valor R$ 18.916,10;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, RESULTADO
DE HABILITAÇÃO Pregão Presencial 001/2020 - SRP- Processo:
001/2020. Empresas habilitadas: Casa do Estudante Papelaria e Livraria Eireli - ME; Concorrência Comercio e Serviços Eireli; LM Comercio Ltda ME; Miriam Maria Silva Barcante – ME e Tereza Marschal
Martins Eireli ME. Data 28/01/2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

8 cm -29 1318102 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 012/2020. Tomada de Preço
Nº 001/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para a
construção de creche padrão fnde proinfância tipo II, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos
interessados, que está instaurando o processo, através do presente instrumento, nos termos da Lei 8.666/93. Realização: 18/02/2020 ás 09:00
horas. Local: sala de licitações da Prefeitura Municipal De Desterro De
Entre Rios. Endereço: Rua Teófilo Andrade, n°66, centro, Desterro de
Entre Rios MG, CEP: 35.494-000. Informações: (031) 3736-1515 ou
31- 98359-7922. E-MAIL- compras@desterrodeentrerios.mg.gov.br
SITE: www.desterrodeentrerios.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios, 31 de Janeiro de 2020
Antônio Pereira de Morais - Prefeito Municipal, Marlon
Sebastião de Lima Silva - Presidente da CPL
4 cm -30 1318629 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS –
Avisos abertura de Licitação. Processo Licitatório nº. 003/2020, Concorrência nº. 001/2020, tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação
de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem em
diversas vias do município de Divinópolis conforme Termo de Referência e anexos. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 20 de Março
de 2020 às 13:00 horas. Na sala de licitações desta Prefeitura.O edital
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, de 12:00h às 17:30h, na Av. Paraná nº. 2.601 - 3º andar (sala
313), São José, CEP 35.501-170, Município de Divinópolis. Quaisquer
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo sitewww.
divinopolis.mg.gov.br, informações e esclarecimento pelo telefone (37)
3229-8127 / 3229-8128. Divinópolis, 30 de Janeiro de 2020. Jonas de
Alcantara Azevedo. Presidente da Comissão de Licitação.
3 cm -30 1318390 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2018. Origem: Inexigibilidade nº 002/2018 – Processo nº 054/2018. Partes: Município
de Esmeraldas e o JMPM Consultores Associados AIRELI. Objeto:
Prestação de Consultoria Técnica Especializada em Gestão Pública:
Consultoria Administrativa nas áreas de pessoal, material, financeira,
organização e métodos, Consultoria Jurídica nas áreas constitucional,
administrativa, previdenciária e tributária. E demais clausulas conforme
consta do termo aditivo assinado pelas parte. Assinatura: 30/12/2019.
3 cm -30 1318204 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO:
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0762017. Partes: Município de Esmeraldas e a Sr.ª Roma Adriane Bettoni Dourado Viana. Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento da Escola Municipal Serra
Verde. Motivo: Prorrogação de prazo no período de 01/01/2020 até
31/12/2020. Valor: R$ 18.717,84. Assinatura: 30/12/2019.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2017. Partes: Município de Esmeraldas e o Sr. José Maria Alves Castilho. Objeto: Locação de imóvel
para o funcionamento da Escola Municipal Aparecida do Socorro
Chaves. Motivo: Prorrogação de prazo no período de 01/01/2020 até
31/12/2020. Valor: 81.132,36. Assinatura: 30/12/2019.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2017. Partes: Município de Esmeraldas e a Sr.ª Lindalva Camargos. Objeto: Locação de imóvel para o
funcionamento da Casa da Cultura. Motivo: Prorrogação de prazo no
período de 01/01/2020 até 31/12/2020. Valor: R$ 13.768,84 Assinatura:
30/12/2019.
5 cm -30 1318240 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO/MG
Aviso de Edital
Pregão Presencial nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização
do Procedimento de Licitação na Modalidade Pregão Presencial n°
005/2020 – Contratação de empresa prestadora de transporte escolar
para transporte dos alunos no Município de Fervedouro. Data de abertura/horário: 13 de fevereiro de 2020(13:00 hrs). Maiores informações:
Tel: (32) 3742-1167 site: www.fervedouro.mg.gov.br, pelo e-mailcompraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br ou na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro. Abílio Peixoto Franchini – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG
Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização do Procedimento de Licitação na Modalidade Tomada de Preços
n° 004/2020 – Contratação de empreitada global para urbanização e
construção de calçamento das Ruas Osvaldo Fernandes e Rua Manoel
Justiniano Roberto – Fervedouro/MG, revitalização e urbanização de
praça na Avenida Braulir Marcelino do Prado com construção de muro
de contenção e urbanização com construção de calçadas na Avenida
Braulir Marcelino do Prado – Fervedouro/MG. Para data de abertura:
20 de fevereiro de 2020 (às 08:45 horas). Maiores informações: Tel:
(32) 3742-1167, site: www.fervedouro.mg.gov.br, pelo e-mailcompraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br ou na Sede da Prefeitura Municipal
de Fervedouro. Abílio Peixoto Franchini – Prefeito Municipal.
6 cm -30 1318382 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR VALADARES – MG
Pregão Presencial nº 004/2020
Aviso de Alteração - O Município de Governador Valadares Torna
Público o Aviso de Alteração na Licitação doPregão Presencial Nº
004/2020,PAC 004/2020,”Menor Preço Por Item - Pregão”referente
àAquisição de mobiliários de escritório e hospitalares para o Hospital Municipal com recurso das emendas parlamentares propostas nº
73964.934.000/1170-16 e 73964.934000/1170-2. Informamos que
houve alteração na data da licitação, considerando que o EDITAL FOI
RETIFICADO. Nova sessão está agendada.Os interessados poderão
obter informações na R. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Gerência de
Compras (tel.33 3275-4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão
retirar o edital através do sitehttp://www.valadares.mg.gov.br-Data da
Sessão: 17 de fevereiro de 2020.Horário limite para credenciamento,
entrega dos envelopes e início da sessão:14:00. Governador Valadares,
29 de janeiro de 2020.José Eustáquio Natal - Secretário Municipal de
Administração.
4 cm -29 1318154 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA –
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Processo nº.
046/2019, Inexigibilidade nº. 005/2019, Credenciamento nº. 004/2019.
Objeto: Prestação de serviços técnicos de Engenharia Civil, Arquitetura e Topografia, de acordo com Planilha integrante deste Processo, em
caráter temporário e sem exclusividade, quando houver interesse previamente manifestado pela Prefeitura Municipal de Guaranésia. O prefeito ratifica os procedimentos em favor de Tiago Antonio de Moraes.
EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº. 002/2020, Processo Administrativo nº. 133/2019, Inexigibilidade nº. 009/2019, Credenciamento
nº. 008/2019. Objeto: Contrato de prestação de serviços profissionais
de médico clínico geral para o atendimento como plantonista no Pronto
Atendimento Municipal que entre si celebram o Município de Guaranésia e o profissional SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.Contrato
nº. 003/2020, Processo Administrativo nº 054/2018, Inexigibilidade
nº.011/2018, Credenciamento nº. 003/2018. Objeto: Contrato para
credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de shows musicais de bandas, duplas, orquestras, grupos musicais, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo do Município de Guaranésia, nos locais indicado pela secretaria requisitante, que entre si celebram o Município de Guaranésia
e a empresa/profissional LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES 5968236850.Contrato nº. 004/2020, Processo Administrativo nº
054/2018, Inexigibilidade nº.011/2018, Credenciamento nº. 003/2018.
Objeto: Contrato para credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de shows musicais de bandas, duplas,
orquestras, grupos musicais, para atender as necessidades da Secretaria
de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Guaranésia, nos locais
indicado pela secretaria requisitante, que entre si celebram o Município
de Guaranésia e a empresa/profissional PAULO RENATO BORELLI.
Contrato nº. 005/2020, Processo Administrativo nº 054/2018, Inexigibilidade nº.011/2018, Credenciamento nº. 003/2018. Objeto: Contrato
para credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de
serviços de shows musicais de bandas, duplas, orquestras, grupos musicais, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo do Município de Guaranésia, nos locais indicado pela secretaria requisitante, que entre si celebram o Município de Guaranésia e a
empresa/profissional TIAGO ISAC DE LIMA 31470902800.Contrato
nº. 006/2020, Processo Administrativo nº 054/2018, Inexigibilidade
nº.011/2018, Credenciamento nº. 003/2018. Objeto: Contrato para credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços
de shows musicais de bandas, duplas, orquestras, grupos musicais, para
atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do
Município de Guaranésia, nos locais indicado pela secretaria requisitante, que entre si celebram o Município de Guaranésia e a profissional
WELLINGTON CANDIDO DA SILVA.Contrato nº. 007/2020, Credenciamento nº. 004/2019, Inexigibilidade de licitação nº. 005/2019,
Processo nº. 046/2019. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas visando à contratação para a prestação de serviços técnicos
de Engenharia Civil, Arquitetura e Topografia, de acordo com Planilha integrante deste Processo, em caráter temporário e sem exclusividade, quando houver interesse previamente manifestado pela Prefeitura
Municipal de Guaranésia/MG, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento, que entre si celebram o Município de Guaranésia e a profissional TIAGO ANTONIO DE MORAES.
Laércio Cintra Nogueira – Prefeito Municipal de Guaranésia.
12 cm -30 1318534 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ,
Modalidade Chamada Publica n° 001/2020. O Município, na forma da
Lei, faz saber, que a partir das 09:00h do dia 19 de fevereiro de 2020,
na Secretaria Municipal de Educação, será realizada o procedimento
para a contratação de interessados na CHAMADA PÚBLICA para
a aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura familiar e do
empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar, conforme
consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados
na Secretaria de Educação, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento
de todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no
lugar de costume, publicando-se na forma da lei. Guarará, 30 de janeiro
de 2020.
3 cm -30 1318210 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITURUNA/MG
- torna público PRP n° 002/2020, Obj: Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de material de escritório e escolar. Abertura: 17/02/2020 às 10h30min. Torna público PP n° 004/2020, Obj:
Aquisição de um veículo 0 quilometro com recursos do convenio
nº1491000282/2019. Abertura: 17/02/2020 às 09h00min. Editais:
www.ibituruna.mg.gov.br. Heitor Camilo dos Santos - Prefeito.
2 cm -30 1318634 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
TP 002/2020, PAC 007/2020
Licitação Deserta
Tomada de Preço nº. 002/2020. PAC nº. 007/2020. Obj: Contratação de
Empresa Especializada para execução de recapeamento asfáltico sobre
calçamento poliédrico em diversos logradouros no Município de Igarapé, no prazo de 03 (três) meses. Não houve interessados na licitação,
portanto a Tomada de Preço foi declarado DESERTA.
2 cm -30 1318302 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA/MG.
PUBLICA AVISO DE LICITAÇÃO : Processo 004/2020 - Pregão Presencial 003/2020. Aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia
para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos dos profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Abertura dos envelopes
dia 13/02/2020 às 9h na Prefeitura Municipal de Ilicínea. Informações:
http://www.ilicinea.mg.gov.br/licitacao/. Pregoeiro – Thiago Vilela
2 cm -30 1318444 - 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA/MG.
PUBLICA AVISO DE LICITAÇÃO: Processo 007/2020 - Pregão Presencial 004/2020. Registro de Preços para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção e pavimentação de vias públicas, como execução de remendo (tapa buraco),
recapeamento, pavimentação e confecção de quebra-molas, com fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-C1 e C. B. U. Q. (concreto betuminoso usinado a quente). Abertura dos envelopes dia 12/02/2020 às
9h na Prefeitura Municipal de Ilicínea. Maiores informações no Dep.
de Licitações, sito à Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53, Centro, Ilicínea
– MG, ou através do site: http://www.ilicinea.mg.gov.br/licitacao/. Pregoeiro – Thiago Vilela.
3 cm -30 1318443 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2020 – OBJETO: Aquisição de
eletrodomésticos, móveis e mobiliário escolar, para atender a Rede
Municipal de Ensino do Município de Itamarandiba. Início Recebimento propostas: 31/01/2020. Início da sessão de lances: 13.02.2020 as
09:00 horas no endereço web: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Os interessados poderão adquirir gratuitamente o edital completo nos
endereços web: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.itamarandiba.mg.gov.br ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.
br, ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita a
Rua Tabelião Andrade, 205 centro – Itamarandiba/MG. Informações e
esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro pelo telefone
(38) 3521.1063. José Adilson Oliveira - Pregoeiro.
3 cm -30 1318520 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
Pregão Presencial n: 001/2020
A Prefeitura Municipal de Jacinto comunica que realizará no dia
14/02/2020 às 09h00min a abertura do proc. nº 005/2020 – PP001/2020, cujo objeto é aquisição de 01 (um) veículo automotor com
as mínimas características: pick-up cabine dupla 4x4 (diesel), freios
abs e airbeg duplo, protetor de caçamba, estribos laterais, motorização mínima de 140 cv; capacidade para 05 lugares; ar condicionado;
trio elétrico (trava, vidro, alarme), tipo de direção hidráulica elétrica,
cambio manual, caminhoneta, completo, 0km, demais especificação
no termo de referencia. Maiores informações no e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com. Jacinto MG, 29/01/2020. JHONATAS SOARES
COSTA - Presidente da CPL.
3 cm -29 1317999 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG –
RERRATIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020. O Município de Jacutinga/MG, através da Presidente da CPL, torna público aos
interessados a Rerratificação da ficha orçamentária inicialmente disponibilizada. Onde se lê: “286 - 020501 123611009 2.038 339030 e 299 020501 123651009 2.039 339030”, Ler-se-á: 286 - 020501 123611009
2.038 339030, 291 - 020501 123611009 2.102 339030 e 329 020502
123651009 2.031 339030”. AS DEMAIS DISPOSIÇÕES FICAM
INALTERADAS. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através
do site www.jacutinga.mg.gov.br – Link licitações. Jacutinga, 29 de
Janeiro de 2020. Rita de Cássia Bertoncini – Presidente da CPL.
3 cm -30 1318219 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA MGCONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019. O Município de
Jeceaba torna pública a Rerratificação nº 001 do Edital de Concurso
Público nº 001/2019. Maiores informações no site: www.leandrolimaassessoria.com.br. Fabio Vasconcelos, Prefeito Municipal. Jeceaba, aos
30 de janeiro de 2020.
2 cm -30 1318288 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG.
Aviso de Retificação e Nova Data do Processo Licitatório nº 003/2020 –
Tomada de Preços 001/2020. Contratação de empresa especializada em
serviço de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para
construção, reforma e ampliação da ponte sobre o córrego agua limpa
(ponte novo horizonte), em atendimento a solicitação da Secretaria
Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil. Nova Data de
abertura: 09h00min do dia 19/02/2020. 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. Telefax: (35)36944021. Rodrigo Moreti Pedroza – Diretor de Suprimentos.
3 cm -30 1318392 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG.
Aviso de retificação e nova data do Processo Licitatório nº 004/2020
– Tomada de Preços 002/2020. Contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos para construção de passagem inferior sob rodovia
BR 265, km 348, bairro Santa Efigênia, no município de Lavras, em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil. Nova data de abertura: 09h00min do dia
18/02/2020. 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. Telefax: (35)3694-4021. Rodrigo Moreti
Pedroza – Diretor de Suprimentos.
3 cm -30 1318395 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO /MG
PREGÃO PRESENCIAL 004 DE 2020.
A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 004/2020. Objeto:
Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais elétrico
e hidráulico para manutenção dos serviços municipais. Entrega dos
envelopes: Até as 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2020 . Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição na
Prefeitura Municipal de Leme do Prado, situada a Av. São Geraldo, 259
– Gabriel Pereira, no link: http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/outros/FRelatorioEdital.xhtml?Param=LemeDoPrado ou
através do telefone nº 33/3764-8218 em horário comercial. Reginaldo
Gomes Ferreira - Prefeito Municipal.
3 cm -30 1318438 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO/MG
Tomada de Preço 002/2020
A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 002/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
pavimentação asfáltica de vias públicas do município de Leme do
Prado/MG. Convênio Nº 1491000705/2019 - Secretaria de Estado de
Governo.Entrega dos envelopes: Até as 09:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2020. Aos interessados, demais informações bem como edital
completo estará à disposição na sede do município de Leme do Prado/
MG, situada à av. são Geraldo, 259, bairro Gabriel pereira, link http://
cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/outros/FRelatorioEdital.xhtml?Param=LemeDoPrado ou através dos telefones nº (33)
3764-8218 - (33) 3764-8000, em horário comercial. Reginaldo Gomes
Ferreira – Prefeito Municipal
4 cm -30 1318292 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE
DE DEUS DE MINAS –
PROC. LICIT. 010/2020 – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇO 03/2020 - Torna público que realizará no dia 13 de fevereiro de
2020 ,ás 09:00 hs o processo licitatório com objetivo de futura e eventual aquisição Concreto Betuminoso e Emulsão asfáltica ,conforme
especificações do edital. Os respectivos anexos, informações e esclarecimentos necessários estarão disponíveis até o dia de realização do Pregão Presencial junto ao Setor de Licitações do Município ou através do
e-mail: licitacaomadrededeusdeminas@gmail.com e telefone (32) 3338
1299.Carlos Eduardo de Souza Oliveira – Pregoeiro Municipal
3 cm -30 1318495 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400027.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Edital 02/2019, Retificação 02- Prefeitura Municipal de Mariana, no
uso de suas atribuições, torna pública a disponibilização da Retificação 02, referente ao Edital 02/2019. Informamos que a Retificação nº
02 será publicada, em sua íntegra, nos Quadro de Avisos e Publicações
da Prefeitura Municipal de Mariana e divulgado no endereço eletrônico www.mariana.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.
Mariana, 30 de janeiro de 2020.
2 cm -30 1318439 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS/MG.
Ext. 7º T.Aditivo ref.ao contrato 4/19, Partes: PMMC x Posto Citrolândia Ltda. Prorroga vig. até 31/01/2020. Resultado do Proc.02/2020, Pregão R.P 02/2020. Adj/Homolog. p/ as emps: Ata 09/20. Posto Citrolândia Ltda – Fornec. de Combustivel - Biodiesel S-10 Vl Unit. R$3,86. e
Ata 10/20 Posto Campos Gerais Ltda Fornec. de Combustiveis – Gasolina vl unit. R$4,64 e Diesel Comum vl unit. R$3,95. Ambas c/ data de
vig. 01/02/20 a 31/01/2021.Ext. 1ºT.A. de reequilibrio econ. financeiro,
ref. à ATA R. Preços.62/2019, concedo reaj. no item 2 (arroz), passando
o fardo para R$71,40 a partir de 24/01/20; Ext. 1ºT.A. de reequilibrio
econ. financeiro, ref. à ATA R. Preços.67/2019, concedo reaj. no item 4
(carne de porco), passando o kg para R$17,82 a partir de 24/01/20; Ext.
1ºT.A. de reequilibrio econ. financeiro, ref. à ATA R. Preços.66/2019,
concedo reaj. no item 6 (farinha de tricg c/ fermento), passando o kg
p/ R$2,74 a partir de 24/01/20; Ext. 1º T.Aditivo ref.ao contrato 33/19,
Partes: PMMC x Evandro da Silva Campos. Prorroga vig. c/ base no
Art.57, II, da Lei 8.666/93. p/ 29/02/20; Ext. 1º T.Aditivo ref.ao contrato 34/19, Partes: PMMC x Jeferson Bruno da Silva. Prorroga vig.
c/ base no Art.57, II, da Lei 8.666/93. p/ 29/02/20; Ext. 1º T.Aditivo
ref.ao contrato 03/19, Partes: PMMC x Grupo Téc. em Odont. Ltda –
ME. Prorroga vig. c/ base no Art.57, II, da Lei 8.666/93. p/ 21/01/21;
Ext.T.Aditivo ref.ao contrato 01/18, Partes: PMMC x Raimundo C. da
Silva. Prorroga vig. c/ base no Art.57, II, da Lei 8.666/93, vr. mês p/
R$1.300,00;Ext. 2º T.Aditivo ref.ao contrato 02/18, Partes: PMMC x
Eliete Anselmo dos Santos Jorge. Prorroga vig. c/ base no Art.57, II,
da Lei 8.666/93, e concede reajuste de acordo com IGP-M passando
o vr mês p/R$858,54; Ext. 2º T.Aditivo ref.ao contrato 04/18, Partes:
PMMC x Sílvio Eleotério de Almeida. Prorroga vig. c/ base no Art.57,
II, da Lei 8.666/93, e concede reajuste de acordo com IGP-M passando
o vr mês p/ R$1.023,81; Ext. 2º T.Aditivo ref.ao contrato 06/18, Partes:
PMMC x Sérgio Antônio de Resende. Prorroga vig. c/ base no Art.57,
II, da Lei 8.666/93, e concede reajuste de acordo com IGP-M passando
o vr mês p/ R$590,25. Torna pública a rescisão unilateral do Contrato
16/2017. Firmado entre a PMMCxUP Brasil - Policard Systems e Serviços S.A, a partir de 01/01/2020 não haverá qualquer pendência entre
as partes.
8 cm -30 1318287 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG.
AVISO DE LICITAÇÃO. Processo Licitatório nº 011/2020 Pregão Presencial nº 007/2020. Objeto. Contratação de empresa para prestação de
serviços de hospedagem no Município de Martinho Campos/MG. Data
da sessão: 17 de Fevereiro de 2020 ás 9:00 horas. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: (37)3524-1273.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. AVISO
DE LICITAÇÃO. Processo Licitatório nº 012/2020 Pregão Presencial
nº 008/2020. Objeto. Contratação de empresa para prestação de locação
de tendas e barracas para o carnaval 2020 no Município de Martinho
Campos/MG. Data da sessão: 17 de Fevereiro de 2020 ás 14:00 horas.
O edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.martinhocampos.
mg.gov.br. Maiores informações: (37)3524-1273.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. Termo
de Convênio nº 004/2020 celebrado entre o Município de Martinho
Campos e Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
de Martinho Campos. Objeto: Cooperação financeira e a parceria para
a assistência às pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando assim, uma melhor atenção aos portadores de deficiências,
assistência à saúde das pessoas que busquem atendimento na APAE de
Martinho Campos, especialmente dentro do NAE – Núcleo de Atenção
ao Educando. Assistência à saúde compreende atendimento ambulatorial, terapia de reabilitação e suporte integral ao portadores de necessidades especiais, nos termos estipulados no Convênio. José Hailton de
Freitas – Prefeito Municipal.
6 cm -30 1318295 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG
Processo Licitatório 01/PMM/2020, Tomada de Preço 01/PMM/2020,
cujo objeto é: Contratação de empresa para execução de Reforço estrutural do Pontilhão localizado na Rua Ulisses Gomes, no Município de
Matozinhos/MG, bem como restauração da pavimentação dos encabeçamentos do mesmo, conforme especificações do Presente Edital e
seus anexos, Projeto básico, Memorial Descritivo, cronograma físicofinanceiro e planilha orçamentária. Torna público, para conhecimento
dos interessados que, considerando a impugnação apresentada pela
empresa: PMC Serviços Eireli, a Comissão Permanente de Licitação
decide conhecer da impugnação, para no mérito dar-lhe provimento
parcial, nos termos da Ata de julgamento e Comunicação Interna nº
51/2020 emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O cronograma físico financeiro atualizado encontra-se disponível no site
do Município www.matozinhos.mg.gov.br. Considerando que as alterações promovidas não afetam na formulação da proposta, conforme
dispõe art. 21, § 4 º da Lei 8.666/93. A abertura da sessão permanece
marcada para o dia 03/02/2020 (segunda-feira) às 09:30h. Dr. Antonio Divino de Souza. Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-4083 ou
(31) 3712-4512.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS – MG – Processo
Licitatório 102/PMM/2019, Chamada Pública 05/PMM/2019, cujo
objeto é contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, destinados a merenda escolar, para o ano
de 2020, conforme especificado no anexo I deste edital. Torna público,
para conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento dos
Projetos de Vendas (Envelope B). A Comissão Permanente declara por
sua unanimidade, declara os vencedores do presente certame os licitantes proponentes: Leoniv Rigan Corradi da Silva, que irá fornecer os
produtos ao valor global de R$ 18.080,10 (dezoito mil e oitenta reais
e dez centavos) e a Cooperativa Metropolitana de Agricultores Familiares – COMALE, que irá fornecer os produtos ao valor global de R$
83.070,45 (oitenta e três mil e setenta reais e quarenta e cinco centavos). Ciente as licitantes do prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso administrativo, previsto no item 8.4 do Edital, caso
queiram. Dr. Antonio Divino de Souza. Prefeito Municipal. Contato:
(31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG – Processo
Licitatório 101/PMM/2018, Pregão Presencial 70/PMM/2018, cujo
objeto é Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas
de informática integrado (software). Esta municipalidade torna público,
para conhecimento dos interessados a aplicação da penalidade de Advertência conforme despacho datado em 28/01/2020, por descumprimento
da cláusula 3.3.5, “b” do Contrato 228/PMM/2019, à empresa Memory
Projetos e Desenvolvimento Ltda, CNPJ: 71.000.731/0001-85. E, em
atenção ao artigo 109, I, “f”, da Lei 8666/93, informa sobre a abertura
de prazo recursal a contar da data de publicação deste extrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG – Processo
Licitatório 04/PMM/2020, Pregão Presencial 02/PMM/2020, torna
público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é: Registro
de Preços para aquisição de eletrodoméstico, eletrônico e mobiliário,
para atender as diversas secretarias do Município de Matozinhos, nas
quantidades e condições descritas no anexo IV deste Instrumento Convocatório, com abertura para o dia 17/02/2020 às 09:30h. O edital já
esta disponível no site www.matozinhos.mg.gov.br. Dr. Antonio Divino
de Souza. Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 37124512.
13 cm -30 1318360 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS/MG
torna público que fará realizar Processo Licitatório nº. 007/2020 – Pregão Presencial nº. 007/2020 ás 09:00 do dia 13/02/2020 para Registro
de Preços para Aquisição de Medicamentos para atender o a Secretaria
Municipal de Saúde do município. Tipo de Licitação: Menor Preço.
Critério de julgamento Menor Valor Unitário. Maiores informações na
Prefeitura Municipal de Monjolos, ou pelo telefax: (38) 3727-1120 E-mail: licitacao@prefeituramonjolos.mg.gov.br e no site: www.prefeituramonjolos.mg.gov.br
Osmar Martins da Silva, Pregoeiro.
3 cm -30 1318591 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO – MG.
Extrato Quinto Termo Aditivo Ao Contrato Nº P55/2017, Modalidade: Dispensa nº 05/2017, Processo nº 55/2017. Contratante: Município de Monte Carmelo-MG, CNPJ: 18.593.103/0001-78. Contratado:
Loja Maçônica União Carmelitana. Objeto: Refere-se à Dispensa para
a Locação de um imóvel situado à Avenida Dona Clara, n° 647, Bairro:
Centro, para atender à Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte, Procon e UFU do Município de Monte Carmelo, conforme
artigo 24 da Lei 8.666-93. Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reajuste de acordo com o índice do IGP-M.O
valor mensal passa a ser: Onze mil e quinhentos reais. Data:02/01/2020.
Paulo Rodrigues Rocha – Secretário Municipal da Fazenda.
3 cm -30 1318354 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Aviso de Licitação-Nova Data
Processo Nº. 662/2019
Pregão Presencial Nº. 312/2019
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de frutas
para atender a demanda da Secretaria de Sáude do Município de Montes Claros-MG. Dia da Licitação: 14/02/2020 - Horário: 09h00min.
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à Av. Cula Mangabeira,
211- B. Centro / Montes Claros-MG – CEP 39.401-002. O Edital está
disponível no sítio: portal.montesclaros.mg.gov.br no link: licitacoes.
montesclaros.mg.gov.br/licitacoes.
Montes Claros, 30 de janeiro de 2020.
Karen Daniela Magalhães de Castro
Pregoeira
3 cm -30 1318530 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG.
Extrato de contratação, PRC 007/2020, Dispensa 004/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada:
LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DEPRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. Objeto: Fornecimento de Suplemento Nutricional,
para a criança Davi Lucca Samuel Santos Bueno, conforme Determinação Judicial para a Diretoria de Saúde. Valor: R$ 7.380,00 – Dotação Orçamentária: 0109011030200152008-339091 – Ficha: 755.
Despacho: “... ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como Dispensa de Licitação, moldes do inciso IV, do artigo 24
da Lei nº. 8.666/93, observando-se o procedimento licitatório e o disposto no artigo 26, da Lei de Licitações”. Data: 30/01/2020. Vigência:
28/07/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licitação. Abertura de PP 004/2020, PRC 009/2020, Registro de Preços
002/2020, tipo menor preço por item, para registro de preços para eventual e futura contratação de prestação de serviços para realização de
evento “CARNAVAL 2020” para a diretoria de indústria, comercio,
turismo e cultura, far-se-á no dia 14/02/2020, às 10 horas. O Edital em
inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, na Rua Maurício Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-4793.
JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.
6 cm -30 1318569 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
A Prefeitura Municipal de Nanuque/MG torna público que estará realizando a Tomada de Preçosnº007/2019 - Contratação de Empresa para
execução de Calçamento em bloquete sextavado do Beco São Geraldo.
(Convênio1491000479/19). Abertura será às 09:00h do dia 18/02/2020.
O edital poderá ser obtido na íntegra na Prefeitura de Nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br.
Idaura Jane Gonçalves Borges
Presidente da CPL
3 cm -29 1317885 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO/MG
Torna público PRP n° 01/20, Obj: Registro de Preços para futura e
eventual prestação de serviços de realização de exames laboratoriais,
Abertura: 12/02/20 às 10h30min. PRP n° 04/20, Obj: Registro de Preços para futuro e eventual transporte de materiais de construção pesados (cascalho, areia, brita e outros em caminhões de no mínimo 06 m³),
Abertura: 12/02/20 às 08h. PP n° 06/20, Obj: Contratação de empresa
para prestação de serviços de troca da cobertura de policarbonato do
pátio da Escola Municipal Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia, Prédio I, Abertura: 12/02/20 às 09h. PRP n° 07/20, Obj: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis e carga de gás de
cozinha, Abertura: 12/02/20 às 13h30min. PRP n° 05/20, Obj: Registro
de Preços para futura e eventual prestação de serviços de aplicação de
CBUQ e pintura de ligação, Abertura: 19/02/20 às 09h. Editais: www.
nazareno.mg.gov.br. José Heitor Guimarães de Carvalho - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA/MG
- Processo Licitatório 06-2020 Tomada de Preços 01-2020, O prefeito municipal torna público a HOMOLOGAÇÃO do referido
processo a empresa CONTRUTORA CARVALHO E DUARTE,
CNPJ:32.091.094/0001-48 no valor total de: R$ 69.544,54 (SESSENTA
E NOVE MIL,QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS
E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), objeto:Contratação de
empresa especializada para execução de obras de drenagem pluvial,
pavimentação em bloquetes conforme projeto básico anexo a este edital, incluindo o fornecimento de materiais, transporte, equipamentos,
mão-de-obra e assentamentos na Rua Lírios no Bairro dos Campos no
munícipio de Olímpio Noronha. Olímpio Noronha, 30 de janeiro de
2020 – Carlos Alberto de Castro Pereira – Prefeito.
3 cm -30 1318213 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA/MG
- Processo Licitatório 06-2020 Tomada de Preços 01-2020, O
Presidente da CPL tona público a adjudicação do referido processo a empresa CONTRUTORA CARVALHO E DUARTE,
CNPJ:32.091.094/0001-48 no valor total de: R$ 69.544,54 (SESSENTA
E NOVE MIL,QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS
E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), objeto:Contratação de
empresa especializada para execução de obras de drenagem pluvial,
pavimentação em bloquetes conforme projeto básico anexo a este edital, incluindo o fornecimento de materiais, transporte, equipamentos,
mão-de-obra e assentamentos na Rua Lírios no Bairro dos Campos no
munícipio de Olímpio Noronha. Olímpio Noronha, 30 de janeiro de
2020 – Julio Ceza da Silva – Presidente da CPL.
3 cm -30 1318208 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
torna público a Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº. 043/2019, objeto: – Registro de Preços para aquisição de Alimentação Enteral/Oral para atender a demanda dos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) do município de Ouro Preto. – Com vigência
pelo período de 28/10/2020 a 28/01/2021. Fornecedor: Nutribody Dietas
e Suplementos Alimentares Eireli EPP, CNPJ nº. 11.050.585/0001-70.
– Valor registrado: Item 02: R$ 16,90; Item 03: R$ 23,00; Item 05:
R$ 66,25; Item 06: R$ 167,53. Fornecedor: Difarmig Ltda, CNPJ nº.
19.961.036/0001-60. – Valor registrado: Item 01: R$ 18,63; Item 04: R$
130,00; Item 12: R$ 114,08; Item 15: R$ 0,78. Fornecedor: MSRIOS
Produtos de Dieta ME, CNPJ nº. 23.149.874/0001-00. – Valor registrado: Item 07: R$ 30,40; Item 08: R$ 31,07; Item 09: R$ 59,13; Item
10: R$ 59,13; Item 14: R$ 12,06. Fornecedor: Orgânica Brasil Comercial Eireli, CNPJ nº. 08.173.123/0001-36. – Valor registrado: Item 13:
R$ 161,99. – Superintendência de Compras e Licitações.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna pública a
PRORROGAÇÃO DO PRAZO de abertura do Chamamento Público
nº 001/2020. Objeto: contratação de operação de crédito interno, no
montante de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), destinada a realização de investimentos em projetos de infraestrutura no
Município, figurando como tomador o Município de Ouro Preto. A
nova data para recebimento da documentação, propostas e abertura da
sessão será 20/02/2020 às 10h00min, na Superintendência de compras
e Licitações de Ouro Preto- Praça Barão do Rio Branco, n°12- Bairro
Pilar. Demais Condições permanecem inalteradas. Informações: (31)
3559-3240 / 3559-3301. André Simões Villas Boas – Secretário Municipal de Governo.
6 cm -30 1318604 - 1

2 cm -30 1318246 - 1
PREFEITURA MUNICÍPAL DE PIMENTA/MG.
Tomada de Preços nº 001/2020. Procedimento Licitatório nº 005/2020.
Sessão Oficial dia 20/02/2020 às 08:30 horas. Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização
de Processo Seletivo Público e Concurso Público para cargos existentes no quadro funcional do Município. O Edital poderá ser solicitado
pelo email: licitapta@gmail.com ou retirado na sede da Prefeitura
Municipal. Informações pelo telefone (37) 3324-1057. Pimenta/MG,
30 de Janeiro de 2020. Allysson José Ribas de Oliveira – Presidente da
Comissão de Licitação.
3 cm -30 1318633 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA –
HOMOLOGAÇÃO – Tomada de Preços nº 006/2019 - Processo Licitatório n° 076/2019. Homologo o Processo Licitatório autorizando a
contratação de empresa para prestação de serviços de construção de
Unidade Básica de Saúde no Bairro São Geraldo no município de Pirapora/MG, através da empresa: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA
EIRELI - CNPJ: 17.614.540/0001-68, no valor global de R$696.857,27,
tudo conforme ata de julgamento. Pirapora/MG, 29/01/2020 – Marcella
Machado Ribas Fonseca – Prefeita Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA – AVISO DE REVOGAÇÃO – Pregão Presencial nº050/2019 - Processo Licitatório nº
079/2019. Objeto: Aquisição de material esportivo para atender à
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura. A Prefeita Municipal de Pirapora/MG, no uso de suas atribuições legais e considerando
as razões de interesse público, REVOGA o referido processo, considerando o disposto no art. 49 da Lei 8.666/93. Pirapora/MG, 29/01/2020
– Marcella Machado Ribas Fonseca – Prefeita Municipal
4 cm -30 1318368 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - MG
Comunicado - Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 397-SMAGP/19.
O Município de Poços de Caldas, com referência ao Edital de Pregão Eletronico para Registro de Preços Nº 397-SMAGP/2019, tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, para o fornecimento de materiais de
construção que compõem as “cestas básicas de materiais” do “projeto
social de auto construção” - secretaria municipal de promoção social da
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, comunica o adiamento sine
die da sessão de abertura, por motivos administrativos. A data e horário
de realização da sessão serão publicados em órgão de divulgação oficial e disponibilizados no site www.pocosdecaldas.mg.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br .
Poços de Caldas, 29 de janeiro de 2020.
Ana Alice de Souza
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
4 cm -30 1318507 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO/MG–
Extrato de Homologação e Contrato – Dispensa nº 007/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular para controle de veículos da frota do fundo municipal de saúde,
da secretaria de educação e dos veículos terceirizados de prestadores de serviços do transporte escolar deste município. Homologação:
27/01/2020. Embasamento legal: Art. 24, inciso II da lei 8.666/93.
Empresa contratada: Contrato nº 086/2020. Ono Tecnologia e Internet EIRELI ME, CNPJ: 23.131.342/0001-46, Varginha/MG. Valor R$
12.787,20. Vigência: 27/01/2020 até 31/12/2020.Inexigibilidade nº
001/2020. Objeto: Contratação da empresa Dig Nog Produções LTDA
para apresentação do show artístico “Diogo Nogueira”, durante o evento
“ Passa Quatro Folia - Carnaval 2020”. Homologação: 27/01/2020.
Empresa contratada: Contrato nº 087/2020: Dig Nog Produções LTDA,
CNPJ 10.545.718/0001-17. Valor: R$ 58.000,00. Inicio da vigência
27/01/2020 até 30/04/2020.Inexigibilidade nº 002/2020. Objeto: Contratação da empresa Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha
do Governador, para apresentação do show artístico “Bateria da Escola
de Samba União da Ilha”, durante o evento “ Passa Quatro Folia - Carnaval 2020”. Homologação: 30/01/2020. Empresa contratada: Contrato
nº 088/2020: Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do
Governador, CNPJ 30.313.480/0001-01. Valor: R$ 20.500,00. Inicio da
vigência 30/01/2020 até 30/04/2020. Antônio Claret Mota Esteves –
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Pregão para Registro de Preços 394-SMAGP/19
comunicado: A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, com referência ao edital do Pregão para Registro de Preços nº 394-SMAGP/19,
cujo objeto é locação de sistemas de sonorização e de iluminação para
uso em eventos promovidos pela secretaria m. de turismo, secretaria m.
de cultura e secretaria m. de educação — comunica a nova data da sessão de abertura do edital: 10.02.2020, às 12h30, em local já designado.
permanecem inalteradas as demais condições.informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290. poços de caldas, 27 de janeiro de 2020.
Ana Alice de Souza
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
3 cm -29 1318125 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU
Processo Licitatório 011/2020,Pregão Presencial 007/2020.O Município
de Pompéu torna público que fará realizar-sePREGÃO PRESENCIALcujo Objeto é:Registro de Preços para aquisição de material elétrico.
Tipo:“Menor Preço”; Critério de Julgamento:“Menor Preço Por Item”;
Data da Abertura:14/02/2020às08:30h. Informações:Tel: (37) 3523
1000, ramal 211.O edital poderá ser obtido noe-mail:editaislicitacao@
pompeu.mg.gov.br ou sitewww.pompeu.mg.gov.br.
2 cm -30 1318245 - 1

6 cm -30 1318618 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS
DE MARIA DA CRUZ/MG.
TP Nº 001/2020. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. O Município de Pedras
de Maria da Cruz/MG torna público o Processo Licitatório nº 05/2020
- TP Nº 001/2020. Objeto: Contratação de empresa para construção de
quadra poliesportiva na Comunidade Rural Vila Canabrava. Abertura
de envelopes no dia 19/02/2020 às 09h00min, na sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz. Informações, tel.:
(38) 3622-4140, 99744-2271, site: www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.
br, ou e-mail: licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br. Rafael Barcelos Silva - Presidente da CPL.
3 cm -30 1318624 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MÓDICA.
Edital de Processo Licitatório n.º007/2020, Pregão Presencial RP n.º
004/2020. Objeto: Aquisição de Ar Condicionado. Abertura dos envelopes em 13 de fevereiro de 2020 às 09h00min. O edital em seu inteiro
teor encontra-se à disposição de segunda a sexta-feira das 07h00min
às 13h00min na Rua Damião Martins, 150, Centro, Nova Módica/MG,
CEP: 35113-000. E-mail: licitacao@novamodica.mg.gov.br. CPL:
30/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA/
Republicação de Licitação n° 029/2020- Modalidade
de Tomada de Preços nº 01/2020
A Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira-MG, torna público que receberá os envelopes contento documentos e propostas, na modalidade
Tomada de Preços nº 01/2020, do tipo empreitada global por preço global – menor preço global, compreendendo preço global, o fornecimento
de material e mão de obra, no dia 18/02/2020, para a contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de execução da Reforma do
Campo de Futebol Municipal, construção de vestiário, arquibancada e
banco de reservas, situado na Rua Professor João Lins, 1 FR, Centro de Pedro Teixeira, conforme especificações e dados técnicos constantes em anexos deste edital., em horário comercial ou pelo email licitacao@pedroteixeira.mg.gov.br. A licitação será regida pela Lei Federal
nº 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como por leis especificas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições fixadas
neste edital. Pedro Teixeira, 30 de Janeiro de 2020. Bruna Gabriela de
Almeida Gomes-Presidente da CPL.

2 cm -30 1318274 - 1

4 cm -30 1318405 - 1

4 cm -30 1318406 - 1

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PIMENTA/MG
Procedimento Licitatório nº 003/2020. Pregão Presencial nº 002/2020.
Sessão Oficial:17/02/2020 às 08:00 hs. Objeto: Aquisição de Material
Elétrico e Postes para uso na Obra de Iluminação da Lagoa Situada na
Avenida Copacabana no Município de Pimenta-MG. O Edital poderá
ser solicitado pelo email: licitapta@gmail.com ou na sede da Prefeitura
Municipal. Informações pelo telefone (37) 3324-1057. Pimenta/MG,
29 de Janeiro de 2020. Allysson José Ribas de Oliveira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU
AVISO DE RETIFICAÇÃO - Processo Licitatório 005/2020 – Concorrência Pública 001/2020.O Município de Pompéu torna público
alteração no processo licitatório n° 005/2020, Concorrência Pública
001/2020, alteração no item 5.2.1.4 do edital e 8.10 da minuta do contrato. Fica alterada a data da abertura para: 04/03/2020 ás 08:00h. Informações: Telefone:(37) 3523 1000, ramal 211. O edital poderá ser obtido
pelo e-mail: editaislicitacao@pompeu.mg.gov.br ou no site www.pompeu.mg.gov.br.
2 cm -30 1318411 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Ratificação, Processo Nº 0023/2020 Dispensa Nº 004/2020 verificados
todos os pressupostos legais e formais, Ratifica, com fulcro no artigo
24 inciso IV da Lei Federal 8.666/93, o Processo Nº 023/2020 – Dispensa Nº 004/2020, da referida lei, cujo objeto é Aquisição de medicamento, em caráter de urgência, em favor de Raimunda Luzia Teodoro conforme Ordem Judicial nº 5005112-50.2019.8.13.0521 sendo
contratada a empresa Biohosp Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ:
18.269.125/0001-87, no valor global de R$ 1.629,60 (Um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Publique-se. Wagner Mol
Guimarães (Prefeito).
3 cm -29 1318178 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/MG
Resultado de Licitação. Processo Licitatório nº 226/2019 Pregão nº
159/2019. A Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG torna público
para o conhecimento de quantos possam interessar que está publicando
o resultado da Licitação referente ao Processo Nº 226/2019 - Pregão Nº
159/2019 cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de concreto
usinado e serviço de bombeamento para concreto usinado. A referida
Licitação foi declarada deserta, conforme Ata anexa ao Processo Licitatório. Publique-se. Ponte Nova, 29 de janeiro de 2020. Wagner Mol
Guimarães (Prefeito Municipal).

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400028.

3 cm -29 1318169 - 1

Minas Gerais - Caderno 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA,
Ratificação, Processo Nº 0025/2020 Dispensa Nº 006/2020 verificados
todos os pressupostos legais e formais, Ratifica, com fulcro no artigo
24 inciso IV da Lei Federal 8.666/93, o Processo Nº 025/2020 – Dispensa Nº 006/2020, da referida lei, cujo objeto é Aquisição de materiais
de limpeza para atender à população atingida pela inundação, alagamentos e movimento de massa causada pelo aumento no volume de
água do Rio Piranga e Ribeirão Oratórios, conforme Decreto Municipal
nº 11.470/2020, sendo contratada a empresa COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA, CNPJ: 00.361.239/0005-10, no valor global de R$
6.279,00 (Seis mil duzentos e setenta e nove reais). Publique-se. Wagner Mol Guimarães (Prefeito).
3 cm -30 1318555 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA,
Ratificação, Processo Nº 0024/2020 Dispensa Nº 005/2020 verificados
todos os pressupostos legais e formais, Ratifica, com fulcro no artigo
24 inciso IV da Lei Federal 8.666/93, o Processo Nº 024/2020 – Dispensa Nº 005/2020, da referida lei, cujo objeto é Contratação de serviço de internação compulsória em Clínica especializada para tratamento de desintoxicação e recuperação de toxicômanos em favor de
Renata Cristina da Silveira, conforme determinação judicial processo
nº 0099629-69.2018.8.13.0521 pelo período de 03 meses, sendo contratada a empresa PEDRO PAULO LEITE FERREIRA - ME , CNPJ:
14.569.715/0001-74, no valor global de R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). Publique-se. Wagner Mol Guimarães (Prefeito).
3 cm -29 1318179 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG.
Aviso de Licitação. PRC Nº 018/2020 Pregão Nº 012/2020 - A Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG torna público para o conhecimento
de quantos possam interessar que estará realizando a licitação, Pregão
na forma presencial, conforme a seguir:
PROCESSO Nº 018/2020 – Pregão Nº012/2020 – Data: 14/02/2020 às
14h30min. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cascalho bica corrida britada. Júlio Pires Monteiro. (Pregoeiro).
Informações gerais e obtenção dos Editais pelo telefone: [31] 38195454, ramais 206 e 207, no horário de 12h00 às 18h00. Obtenção da
integra dos Editais à Avenida Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte
Nova - MG, CEP 35.430-001 ou no endereço www.pontenova.mg.gov.
br.
4 cm -30 1318554 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO.
Torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços
01/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
execução de obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Fernando Maurílio Lopes na Rua Napoleão Alves Pegas Centro – Reduto/
MG, com recursos próprios. Abertura para o dia 19/02//2020, às 09:00
horas. O edital e informações poderão ser obtidos no site www.reduto.
mg.gov.br ou tel: (33) 3378-4155; ou pelo email: analucilicitacoes@
yahoo.com.br Ana Lucia Pereira Baia, pregoeira.

com a empresa Saulo Diesel Ltda - ME. Valor R$ 90.300,00. Vigência
27/01/2020 a 27/01/2021. Pregão Presencial 006/2020. Tipo: Menor
Preço por Item. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Odontológico. Entrega dos Envelopes: Dia 12 de fevereiro de 2020
às 09h00min. Abertura dos envelopes: Dia 12 de fevereiro de 2020 às
09h15min. Informações completas com a Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo/MG.
Fone (35) 3863-2777, no horário de 13h00min as 16h00min licitacao@
santoantoniodoamparo.mg.gov.br .

2 cm -29 1318106 - 1

4 cm -30 1318344 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG
Processo Licitatório Nº 006/2020 – Tomada de Preço Nº 001/2020,
Objeto: Contratação de empresa sob o regime de empreitada global,
para a execução de Obras de Reforma de quadra poliesportiva com vestiários, com fornecimento total de materiais e mão-de-obra, conforme
Convênio nº 1671001214/2019/SEGOV firmado entre a SEGOV e o
Município de Rio do Prado/MG, Data de Abertura: 18/02/2020, ás
08:00hs. Interessados poderão retirar o edital na sala de licitações à
Rua Severiano Fonseca, 43, Centro, de 07:00 ás 12:00hs, (33) 37441363. Rio do Prado/MG, 30/01/2020. Prefeito Municipal Gilberto Gonçalves de Aguilar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO GRAMA MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 –
Torna Público, nos termos da Lei nº 8.666/93, 10.520/2002, a realização da Licitação. Objeto: Aquisição de medicamentos, acetato de leuprorrelina e dupixent 300mg, para atender a secretaria municipal de
saúde. A entrega e a abertura dos envelopes será às 09h30min do dia
11/02/2020, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação,
à Rua Padre João Coutinho, nº 121, Centro, Santo Antônio do Grama-MG. Informações pelo telefone (31)3872-5005. Rosana Aparecida
Cunha – Pregoeira.

3 cm -30 1318565 - 1

3 cm -30 1318336 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA – MG
Torna público o seguinte ato:
- Ratificação da Dispensa nº 001/2020 FMS – Objeto: Contratação
direta, por emergência, de empresa especializada para prestação de serviços médicos para o atendimento no hospital do município, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93 – artigo 24, inciso IV. Data da ratificação: 30/01/2020. Valor estimado: R$ 89.400,00. Maiores informações
podem ser obtidas através do e-mail licitacaorioparanaiba@gmail.com
Rio Paranaíba/MG, 30 de janeiro de 2020. Valdemir Diógenes da Silva
– Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO
DECRETO Nº 008 DE 28 DE JANEIRO DE 2020
SÚMULA: Declara situação de Estado de Calamidade Pública no
Município de Santo Hipólito, comprometido pelo elevado volume de
chuvas do último dia 28 de janeiro de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO/MG, ESTADO
DE MINAS GERAIS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONFERIDAS PELO ARTIGO 76,INC. III DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL,
CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do bem
estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas
que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater
situações emergenciais;
CONSIDERANDO que das fortes chuvas que atingiram o Município
no último dia 28 de janeiro de 2020, resultaram os danos materiais,
ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do Relatório Preliminar de ocorrência emitido pela Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil, bem como das fotografias que com ele vieram, todos anexos a este Decreto, o que denota situação favorável à declaração de
Estado de Calamidade Pública;
CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade as previsões meteorológicas de intensificação do
período de chuvas, a vulnerabilidade da população local e do cenário
afetado;
CONSIDERANDO que o município ficou territorialmente ilhado,
estradas destruídas, pontes abaladas e a imensa extensão da região
municipal atingida pelas cheias do Rio das Velhas,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada a existência de situação anormal provocada pela
cheia dos rios que atingiram a cidade no último dia 28 de janeiro de
2020 e caracterizado, assim, o Estado de Calamidade Pública no Município de Santo Hipólito/MG.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as
áreas deste Município comprovadamente afetadas pela cheia, conforme
prova documental estabelecida pelo Relatório Preliminar de Ocorrência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, compreendendo o
Distrito de Senhora da Glória, as localidades do Caquende, Água Boa,
Calumbi, Vargem Comprida, toda a extensão rural afetada pelas cheias,
população ribeirinha e das ruas próximas ao leito do Rio das Velhas
do Município de Santo Hipólito/MG.Art. 2° Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de respostas necessárias a minimizar os efeitos causados pelas chuvas.Art. 3º
Autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil,
diretamente responsáveis pelas ações de resposta, a usar de propriedade
particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, de acordo com o estabelecido no inciso XXV, do artigo 5º, da Constituição Federal.Art. 4º De
acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade
pública, a requisição administrativa, servidão administrativa, ocupação
temporária, dentre outras instituições administrativas que se julgarem
necessárias, de propriedades particulares, para assegurar a contenção de
enchentes nas áreas afetadas.Art. 5º Com base no inciso IV, do artigo
24, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados
de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades
de resposta à enchente, de prestação de serviços e de obras relacionadas
com a reabilitação dos cenários causados pela chuva, desde que possam
ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e
ininterruptos.Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias, permitindo-se
uma prorrogação por igual período, se comprovada a necessidade
Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Hipólito/
MG, em 28 de janeiro de 2020.
GILSON SANTIAGO ARANHA JÚNIOR
Prefeito Municipal

3 cm -30 1318350 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ –
CANCELAMENTO DOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020– A
Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura, por questões administrativas, resolve CANCELAR o Edital de
Chamamento Público nº 001/2020, visando a seleção pública para permissão de uso, a título precário e oneroso, para à instalação de barracas
para exploração de atividade econômica (cerveja artesanal), durante o
evento Carnaval 2020. Sabará, 30 de janeiro de 2020. Hamilton Luiz
Alves – Secretaria Municipal de Cultura.
2 cm -30 1318559 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO
DOS VOLANTES – MG,
comunica prorrogação da data de abertura do Processo de Licitação
nº. 010/2020, na Modalidade Pregão Presencial nº. 008/2020, do Tipo
Menor Preço por Item, cujo objeto visa o Registro de Preços para fornecimento de materiais e prestação de serviços gráficos, incluindo os relativos a designer, diagramação, formatação e confecção gráficas (serviços gráficos diversos). O recebimento das propostas passa a ser no dia
10/02/2020, às 09h00min. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na publicação disponibilizada na data de 28/01/2020.
Ponto dos Volantes/MG, 30 de janeiro de 2020. Leandro Ramos Santana – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ –
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 230/2018
– Partes: Município de Sabará e LOCADORA TERRAMARES LTD.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 230/2018, cujo
o objeto é a execução de serviços de demolição, terraplanagem, obras
de arte, drenagem, pavimentação, obras complementares, recuperação
e manutenção de rede viária, pelo prazo de 8 (oito) meses, ou seja, até
23 de julho de 2020, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras,
conforme justificativa anexa ao Processo Interno nº 2372/2018. Data:
23/11/2019. (a) Wander José Goddard Borges – Prefeito Municipal de
Sabará.

3 cm -30 1318323 - 1

3 cm -30 1318387 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ.
Pregão (Presencial) nº 28/2019. Data e horário da sessão: 20/12/2019,
às 9 horas. Objeto da licitação: aquisição de equipamentos. concorrentes: Digiflex Ltda; Dilcea Moreira Drumond; Ferraz e Coimbra Com.
de Papelaria Ltda; Pepalu Comercial – Artigos de Pap. e Equip. Ltda.
Vencedoras: Digiflex Ltda venceu os itens 2, 3, 8, 12 a 14, 19, 28, 33
e 48, total: R$ 102.750,00; Dilcea Moreira Drumond venceu os itens
4, 9, 17, 18, 21, 24, 31, 35, 38, 39, 43, 44 e 49, total: R$ 152.685,00;
Ferraz e Coimbra Com. de Pap. Ltda venceu os itens 1, 5, 7, 10, 20, 22,
23, 25, 27, 29, 32, 36, 40 a 42, 45, 47, 50 e 51, total: R$ 160.137,00
e Pepalu Comercial–Artigos de Pap. e Equip. Ltda venceu os itens 6,
11, 26, 30, 34 e 37, total: R$ 129.562,00. Não houve manifestação de
interesse em protocolizar recurso. Jeferson Gomes dos Santos - Pregoeiro do Município
3 cm -30 1318500 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG
– PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/19
– Objeto:“Aquisição de material esportivo para suprir as necessidades
da secretaria municipal de educação e cultura e da superintendência de
esportes para utilização pelos técnicos desportivos da superintendência
de esporte e professores de educação física da secretaria municipal de
educação e cultura ”. A sessão pública será realizada no dia 02 de março
de 2020 às 9:00 h. O Edital poderá ser consultado e obtido ,gratuitamente ,em dias úteis e em horário comercial ,mediante apresentação
de PEN_DRIVE ,para cópia do arquivo na Superintendência de Gestão de Recursos Materiais e pelo site da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre. Informações tel. (35) 3449-4023 ou email:editaispmpa@gmail.
com–Daniela Luiza Zanatta– Pregoeira Municipal - Pouso Alegre 30
de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
– CANCELAMENTO DE SESSÃO E SUSPENSÃO DOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020– A Prefeitura Municipal de Sabará,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, por questões administrativas, resolve CANCELAR a sessão do dia 31/01/2020 às 10h00min; e
SUSPENDER o Edital de Chamamento Público nº 002/2020, visando
a seleção pública para permissão de uso, a título precário e oneroso,
de espaço público, destinado à instalação de barracas para exploração
de atividade econômica (comidas, bebidas), durante o evento Carnaval
2020. Nova data para abertura do certame será posteriormente informada. Sabará, 30 de janeiro de 2020. Hamilton Luiz Alves – Secretaria
Municipal de Cultura.
3 cm -30 1318562 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
CONTRATO Nº: 03/2020 – Pregão Eletrônico n° 056/2019 – FRIGO
SELETA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Aquisição eventual e futura de carnes e derivados. Valor do Contrato R$ 231.968,40,
assinado em 02/01/2020. Vigência 12 meses.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 03/2020 – Pregão Eletrônico n° 056/2019 – FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. Objeto: Reequilibrio econômico financeiro estabelecido do
Contrato nº 03/2020 Valor do Reequilíbrio R$ 57.945,52, assinado em
02/01/2020.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - Contrato de Programa
para a Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do município de Santa Luzia/MG, nos termos
do estabelecido no convênio de cooperação de 26 de setembro de 2016.
Ratificação e Homologação a favor da COPASA. Vigência 30 anos.
4 cm -30 1318596 - 1

3 cm -30 1318585 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG –
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/19
– Objeto:“Aquisição de móveis de escritório, móveis domésticos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para atender as necessidades das
secretarias e superintendências municipais de Pouso Alegre MG”. A
sessão pública será realizada no dia 28 de fevereiro de 2020 às 9:00 h.
O Edital poderá ser consultado e obtido ,gratuitamente ,em dias úteis
e em horário comercial ,mediante apresentação de PEN_DRIVE ,para
cópia do arquivo na Superintendência de Gestão de Recursos Materiais e pelo site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Informações
tel. (35) 3449-4023 ou email:editaispmpa@gmail.com–Daniela Luiza
Zanatta– Pregoeira Municipal - Pouso Alegre 30 de janeiro de 2020.
3 cm -30 1318518 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/ MG –
Processo licitatório nº 21/2020 – Pregão Presencial: 04/2020. Torna
publico para conhecimento dos interessados a abertura do processo
licitatório cujo objeto: Aquisição de um veiculo 0 km novo de fabrica
(Primeiro emplamento) e diversos equipamento conforme Proposta
de aquisição de equipamento/Material Permanente nº da proposta:
12641.436000/1190-02, conforme edital de licitação, que fará realizar no dia 18/02/2020, às 09:00 horas. Informações (37) 3543-1216
– Cibele de Assis Campos – Presidente da comissão permanente de
Licitação – 30/01/2020.
3 cm -30 1318322 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA
Retificação do Extrato da Dispensa de Licitação Nº 002/2020 – Processo
Nº 007/2020 – Publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais no dia
30 de Janeiro de 2020, pag. 07. Onde se lê: Extrato de Contrato nº
001/2020. Leia se: Extrato de Contrato nº 002/2020. SMI 30/01/2020.
Reinaldo das Dores Santos - Prefeito Municipal.
2 cm -30 1318621 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO
Estado de Minas Gerais
AVISO PREGÃO 001/2020
Torna público que realizará no dia 13/02/2020 ás 10hras00min PL
005/2020 Pregão 001/2020 Objeto: aquisição de equipamento hospitalar, material permanente e veículo 0 km para atender as necessidades das Ubs do município de Santa Maria do Salto-MG, (33)
37271144/1145 E-mail: prefeiturasms.licitacao@gmail.com. Édio
Aguilar Rocha. Pregoeiro.
2 cm -29 1318138 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO AMPARO.
Pregão Presencial 005/2020 -. Adesão a Ata de Registro de Preços nº
6961/2019 e 6962/2019 da Prefeitura Municipal de Perdões – MG, Através do Processo Licitatório nº 163/2019 Pregão Presencial 119/2019,
Registro de Preços para Manutenção de Bomba, Bico e Outros. Contrato 004/2020 com a empresa PD Serviços e Peças Ltda - ME. Valor
R$ 83.998,00. Vigência 27/01/2020 a 27/01/2021. Contrato 005/2020

15 cm -30 1318294 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO DE PAULA-MG
Aviso de licitação: Pregão Presencial 04/2020– Tipo: Menor Preço por
Item – Objeto: Registro de preço para aquisição de material de construção em geral– Entrega dos Envelopes: Dia 12 de fevereiro de 2020
às 08h00min – Abertura dos envelopes: Dia 12 de fevereiro de 2020
as 08h15min– Informações completas com a Comissão Permanente de
Licitação no e-mail: licitacao@saofranciscodepaula.mg.gov.br ou no
telefone (37) 3332 1230.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
Pregão Presencial N.º 006/2020. Informa que realizará EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE o Pregão Presencial N.º 006/2020 – Contratação de empresa
para prestação de serviço de brigadistas e carregadores atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. As propostas deverão ser
entregues até às 09:00 horas do dia 14/02/2020. A abertura dos envelopes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal – R. Henriqueta Rubim, N.º
27 – Centro – S.G.R.A.. O edital completo poderá ser obtido em http://
www.saogoncalo.mg.gov.br ou na sede da P.M.S.G.R.A., onde poderá
ser obtido o Edital completo.
S. G. R. Abaixo, 30 de janeiro de 2020.
Antônio Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal.
4 cm -30 1318371 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório n°
291/2019, Tomada de Preços n° 017/2019, cujo objeto é a contratação de Empresa para REFORMA/RESTAURO do imóvel da Rua
Santo Antônio n° 22 – Centro, São João del Rei/MG. Empresa vencedora: ANDRADE COELHO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n°
23.042.936/0001-80 que celebrou oCONTRATO de prestação de serviços n° 003/2020, data de assinatura: 22/01/2020, valor global da proposta contratada: R$ 51.267,99 (Cinquenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos). Nivaldo Jose de Andrade
– Prefeito Municipal.
3 cm -30 1318511 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI,
torna pública a celebração do 1° termo ADITIVO ao CONTRATO n°
150/2019, com a empresa Souza e Lage Incorporadora e Construtora
Ltda ME, cujo objeto é a prorrogação da vigência contratual por mais
4 (quatro) meses. Fundamentação Legal: cláusula segunda do contrato
original, bem como § 1° do art. 57 c/c inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Data de assinatura: 4/01/2020. Nivaldo José de Andrade
– Prefeito Municipal.
2 cm -30 1318563 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI,
torna público a celebração do 7° termo ADITIVO ao CONTRATO n°
039/2015 com a empresa República Comunicação Ltda., inscrita no
CNPJ nº 21.180.674/0001-95, cujo objeto é a prorrogação da vigência
contratual até o dia 24 de junho de 2020, com o valor estimado para
estes meses de R$ 286.443,74 (duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos). Fundamentação Legal: cláusula décima quarta do contrato original, bem como §
1° do art. 57 c/c inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Data de
assinatura02/01/2020. Nivaldo José de Andrade – Prefeito Municipal.
3 cm -30 1318532 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DA BELA VISTA (MG)
- PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 0004/2020 - Processo Administrativo Nº 0028/2020 – Objetivando a
Eventual e Futura Aquisição de 02 (Dois) Veículos 0 km, Passeio Para
Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São
Sebastião da Bela Vista (MG) – Resolução SES/MG nº 6.821. As Propostas Serão Recebidas até as 10:00 horas do dia 11 de fevereiro 2020.
São Sebastião da Bela Vista (MG), 28 de janeiro de 2020. Augusto Hart
Ferreira - Prefeito Municipal.
3 cm -29 1317843 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA,
Processo Administrativo: 002/2020 - Pregão Presencial 001/2020
– comunica assinatura do contrato 002/2020, no dia 30 de janeiro
de 2020, com a empresa Deva Veículos Ltda inscrita sob o nº. cnpj
23.762.552/0003-02, perfazendo um valor total da licitação de R$
349.500,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais). Objeto
é: aquisição de veículo do tipo caminhão compactador com aproximadamente 15m³, zero km para coleta convencional de resíduos sólidos
com recursos oriundos do bdmg/maq, em atendimento as necessidades
da secretaria municipal de obras e serviços urbanos. São Sebastião do
Anta - MG, 31 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA VINHA. Prefeito
Municipal.
3 cm -30 1318196 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO-MG,
torna público a Ratificação do Proc. 009/2020 – Dispensa 005/2020.
Obj.: Aquis. de 8 cx do medicamento Venvanse 30mg (dimesilato de
lisdexanfetamina) com 28 cápsulas cada, para atender a Sentença Judicial nº 0114750-69 2013 8 13 0625. Contratada: Letícia Silva-ME,
CNPJ nº18.381.934/0001-86. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso IV
da Lei 8.666/93. Vr. Total: R$2.309,52. Declaração de Dispensa: em
30/01/2020, por Bruno César Reis, Procurador Jurídico. Ratificação de
Dispensa: em 30/01/2020, por Denílson S. Reis, Pref. Municipal. São
Tiago, 30/01/2020.
3 cm -30 1318205 - 1

2 cm -30 1318316 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ,
Extrato 1º Termo Aditivo ao PL N. 32/19, Tomada de Preço n. 05/19.
OBJETO do presente termo aditivo é o Aditivo ao contrato 048/2019,
sendo suprimido o valor de R$ 1950,8, no valor global do contrato, que
passa para R$ 696.948,72, nos termos da planilha de reprogramação
anexa no processo, Assinatura 24/01/2020. Empresa Contratada Construtora Stone LTDA, CNPJ nº - 25.041.063/0001-17, Antônio André
Nascimento Guimaraes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
torna público o result. do Proc. 003/2020 – P.P. 001/2020 – Reg. de Preços – Obj.: aquisição de gás liquefeito, água mineral e vasilhames (botijão de gás de 13 kg e galão de água de 20 lts). Detentora da Ata: João
Paulo Gás, Água & Bebidas Eireli – ME, CNPJ 32.492.114/0001-92.
Vig.: 27/01/2020 a 27/01/2021. A Ata está disponível, na íntegra, no rol
da Prefeitura. São Tiago/MG, 30/01/2020.
2 cm -30 1318202 - 1

2 cm -30 1318317 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
Processo N.º 203/2019 - Pregão Presencial N.º 114/2019, cujo objeto é a
Aquisição de alimentação escolar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Educação da P.M.S.G.R.A, a Pregoeira e Equipe
de Apoio decidem pela desclassificação do licitante Alpha & Omega
Comercial Ltda e convocam o licitante CNA Multiformato e Logística
Ltda-EPP para comparecer à Secretaria Municipal de Administração às
09:00 horas do dia 31/01/2020 afim de NEGOCIAR o Lote 02.
São Gonçalo do Rio Abaixo, 29 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO-MG,
torna público que fará realizar licitação sob a modalidade Pregão Pres.
005/2020 – Proc. Lic. 010/2020. Objeto: aquisição de gás liquefeito
(peso líquido 45Kg), água mineral (sem gás de 500ml). Edital exclusivo a participação de EPP/ME/ MEI. O credenciamento das empresas
e recebimento dos envelopes será às 13h30 do dia 13/02/2020, com
abertura da sessão e o julgamento após o credenciamento. Informações: (32) 3376-1022, o Edital encontra-se disponível no sítio: www.
saotiago.mg.gov.br. São Tiago, 30 de janeiro 2020. Denilson S. Reis
– Pref. Municipal.

3 cm -30 1318243 - 1

3 cm -30 1318517 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200130195400029.

10 – sexta-feira, 31 de Janeiro de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS – MG
Aviso de Licitação
Processo Licitatório n°.008/2020 - Inexigibilidade de Licitação n°.
003/2020. O Município de São Vicente de Minas, Estado de Minas
Gerais em cumprimento ao art. 21 da Lei 8.666/93, torna público que
realizará CREDENCIAMENTO n°. 001/2020, cujo objeto é a contratação de pessoas jurídicas ou físicas para fins de prestação de serviços nas
áreas de oficinas de recreação e artes marciais para participantes/alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e grupos do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS). Abertura da documentação:
21 de fevereiro de 2020 - Horário: 09:00 (nove) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 81 - Centro,
onde se encontra o Edital à disposição dos interessados. Informações
Tel.: (035) 3323-1350; e-mail:licitacao@saovicentedeminas.mg.gov.br
e ou site da prefeitura. São Vicente de Minas, 31/01/2020.
4 cm -30 1318363 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA/MG
REVOGA PROCESSOS DE LICITAÇÃO
Nos termos do Decreto nº 636/2020, de 29/01/2020, ficam revogados
os Processos Licitatórios a seguir mencionados, por razões de conveniência e oportunidade: Prc. 224/2019 – Inexigibilidade nº 12/2019; Prc.
228/2019 – Inexigibilidade nº 13/2019; Prc. 229/2019 – Inexigibilidade
nº 14/2019; Prc. 247/2019 – Pregão nº 21/2019 e Prc. 11/2020 – Pregão
nº 01/2020, ficando, por consequência, rescindidos os contratos deles
decorrentes. Sericita/MG, aos 30 de janeiro de 2020. Marilda Eni Coelho Reis, Prefeita Municipal.
3 cm -30 1318431 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG –
Tomada de Preço n° 003/2020 – O Núcleo de Licitações e Compras,
torna público aos interessados que será realizado Processo Licitatório
na modalidade de Tomada de Preço n° 003/2020 cujo objeto é contratação de empresa para realizar Pavimentação Asfáltica em CBUQ na Rua
Jaime Rodrigues Branco. Credenciamento e Recebimento dos envelopes até as 08h45min do dia 18/02/2020 no Núcleo de Licitações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão para
abertura de envelopes e julgamento às 09h00min do dia 18/02/2020.
O edital estará à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de
Licitações e Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas,
endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. Informações: (31) 3779-3700.
Aparecida Maria Duarte Barbosa. Presidente da Comissão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG – Tomada de
Preço n° 004/2020 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna público
aos interessados que será realizado Processo Licitatório na modalidade
de Tomada de Preço n° 004/2020 cujo objeto é contratação de empresa
para realizar Pavimentação em Alvenaria Poliédrica na Comunidade
de Silva Xavier. Credenciamento e Recebimento dos envelopes até as
08h45min do dia 19/02/2020 no Núcleo de Licitações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão para abertura
de envelopes e julgamento às 09h00min do dia 19/02/2020. O edital
estará à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações
e Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, endereço:
www.setelagoas.mg.gov.br. Informações: (31) 3779-3700. Aparecida
Maria Duarte Barbosa. Presidente da Comissão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG – Tomada de
Preço n° 005/2020 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna público
aos interessados que será realizado Processo Licitatório na modalidade
de Tomada de Preço n° 005/2020 cujo objeto é contratação de empresa
para realizar Pavimentação Asfáltica na Rua Aldo Costa e Adjacências.
Credenciamento e Recebimento dos envelopes até as 08h45min do
dia 20/02/2020 no Núcleo de Licitações e Compras (Travessa Juarez
Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão para abertura de envelopes
e julgamento às 09h00min do dia 20/02/2020. O edital estará à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações e Compras e
no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. Informações: (31) 3779-3700. Aparecida Maria Duarte
Barbosa. Presidente da Comissão.
9 cm -30 1318401 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020. O
Município de Teófilo Otoni/MG torna pública a realização do Pregão
Presencial nº 008/2020, no dia 14/02/2020, às 09h. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de material hidráulico para
atender as demandas das Secretariais Municipais de Teófilo Otoni. Íntegra do edital e demais informações atinentes ao certame encontram-se
à disposição dos interessados na sala da Divisão de Licitação, situada
na Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, nº 230, Centro, nos dias úteis, no
horário de 8h às 16h, ou através do site: transparencia.teofilootoni.
mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br. Teófilo
Otoni/MG, 30/01/2020. Katiane Emanuele Lemos Neto - Secretária
Municipal de Administração.
3 cm -30 1318191 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG
- AVISO DE REPUBLICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
019/2019 - O Município de Timóteo, através da Comissão Permanente
de Licitações, nos termos da legislação vigente, Lei Federal nº. 8.666,
de 21/06/93 e alterações, torna público que no dia 18 de fevereiro de
2020, às 13:30 horas, na sua sede, fará realizar licitação, na modalidade
Tomada de Preços nº. 019/2019, Processo Administrativo nº 347/2019,
cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, para serviços
de reforma da UBS – Unidade Básica de Saúde do bairro Novo Tempo,
localizada na Avenida Ana Moura, nº 2.659, bairro Novo Tempo, conforme convênio do FNS, proposta: 10654.0760001/17-701. O presente Edital e seus anexos devidamente retificados estarão à disposição
dos interessados no endereço eletrônico: http://transparencia.timoteo.mg.gov.br/licitacoes. Melhores informações pelos telefones: (31)
3847-4718 e (31) 3847-4701. Timóteo, 30 de janeiro de 2020. Jamilton
Gomes Figueiredo – Presidente.
4 cm -30 1318414 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
- REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 - O Município de Timóteo
torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 13 de fevereiro de
2020, na sede de sua Prefeitura, localizada na Avenida Acesita, nº.
3.230, Bairro São José, licitação na modalidade Pregão Presencial nº
004/2020, Registro de Preços nº 003/2020, Processo Administrativo
nº 004/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição
de pré-moldados de concreto para serem utilizados na realização dos
serviços de assentamento de bloquetes para recomposição de passeios,
manutenção de ruas e vias públicas e ligação de rede pluvial. O presente Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site http://transparencia.timoteo.mg.gov.br/licitacoes. Melhores
informações no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura
Municipal de Timóteo, localizado na Av. Acesita, nº. 3.230, Bairro São
José, Timóteo/MG e pelos telefones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-4701.
Timóteo, 30 de janeiro de 2020. Claudilea Pedroso de Oliveira Tomaz.
Pregoeira
4 cm -30 1318558 - 1

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas	Minas Gerais - Caderno 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG TORNA PUBLICO. Dispensa de licitação nº 001/2020 em favor
de Mirna Iamamura Carrara Matsuura e Humberto Keiji Matsuura
referente à locação de imóvel para funcionamento da Emater (Sede
do Escritório Regional), pelo período de 12 (doze) meses - Valor:
R$18.600,00. Homologação na íntegra disponível no site: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no telefone (38) 3677-9610
ramal 9016. Unaí-MG, 30/01/2020. José Gomes Branquinho – Prefeito
Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG - TORNA PUBLICO.
Dispensa de licitação nº 002/2020 em favor de Honorato de Campos
Maciel referente à locação de imóvel para funcionamento da Emater
(Sede do Escritório Local), pelo período de 12 (doze) meses - Valor:
R$11.400,00. Homologação na íntegra disponível no site: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no telefone (38) 3677-9610
ramal 9016. Unaí-MG, 30/01/2020. José Gomes Branquinho – Prefeito
Municipal.
4 cm -30 1318429 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA
– PREGÃO 010/2020 - O Município de Urucânia torna público o Processo Licitatório n° 016/2020 Pregão n° 010/2020, objeto: Aquisição
de cestas básicas. O certame acontecerá no dia 13/02/2020 às 09:00
horas na sala de licitações. Município de Urucânia. Deysiane Pereira
Viana. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA – PREGÃO 011/2020
- O Município de Urucânia torna público o Processo Licitatório n°
017/2020 Pregão n° 011/2020, objeto: Aquisição de fraldas. O certame acontecerá no dia 14/02/2020 às 09:00 horas na sala de licitações.
Município de Urucânia. Deysiane Pereira Viana. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA – PREGÃO 012/2020
- O Município de Urucânia torna público o Processo Licitatório n°
018/2020 Pregão n° 012/2020, objeto: Aquisição de gás butano. O certame acontecerá no dia 17/02/2020 às 09:00 horas na sala de licitações.
Município de Urucânia. Deysiane Pereira Viana. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA – PREGÃO 013/2020
- O Município de Urucânia torna público o Processo Licitatório n°
019/2020 Pregão n° 013/2020, objeto: Locação de software para a
Secretaria de Educação. O certame acontecerá no dia 18/02/2020 às
09:00 horas na sala de licitações. Município de Urucânia. Deysiane
Pereira Viana. Pregoeira.
6 cm -30 1318228 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 015/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J. / MF sob o nº 18.240.119 / 0001-05, com
sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antônio Silva, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, tendo por objeto a aquisição de
Aduelas de Concreto, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 12 / 02 / 2020 às 13h30min Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222 – 9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.
br na aba Editais de Licitação. Varginha (M.G.), 29 de janeiro de 2020.
Antônio Silva - Prefeito Municipal
4 cm -30 1318538 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de Contrato de prestação de serviço Nº 114/2019 processo N° 0714/2017 – Pregão presencial N° 59/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18.32.449/0001-79 CONTRATADO –TALISSON
REZENDE SOAREZ, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número
66.582.784/0001-11, objeto: contratação de pessoa física ou jurídica
para ministrar aulas no centro experimental de artes, aditam o contrato
celebrado nos autos do processo já referido, no montante de R$1.800,00
(mil e oitocentos reais). Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas
alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de Contrato de prestação de serviço Nº 05/2020 processo N° 4154/2019 – Pregão eletrônico
N° 87/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG,
CNPJ (MF) 18.32.449/0001-79 CONTRATADO – MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, objeto: aquisição
de licença de uso de software para atender as necessidades do IPLAN e
secretaria de obras, iniciando no dia 16 de janeiro de 2020 com termino
no dia 15 de janeiro de 2023, no valor de R$116.592,00 (cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e dois reais). Fundamentação Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de termo aditivo nº
03 ao Contrato de fornecimento Nº 56/2017 ao processo n° 3609/2016,
inexigibilidade 03/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Viçosa-MG, Contratado: UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 21.566.120/0001-20 objeto: contratação das empresas pássaro verde e unida para fornecimento de passagem, iniciando no dia 01 de janeiro de 2020 com termino no dia 31 de
dezembro de 2020. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de termo aditivo nº
02 ao Contrato de prestação de serviços Nº 150/2017 ao processo n°
1122/2017, chamamento público 30/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, Contratado: IZABBELLA MELO FERREIRA, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 100.937.226-21 objeto:
contratação de leiloeiro para serviço alienação de moveis, imóveis, veículos e maquinas, pertencente a Prefeitura Municipal de viçosa, iniciando no dia 02 de agosto de 2019 com termino no dia 01 de agosto de
2020. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de termo aditivo
nº 08 ao Contrato de locação de imóvel N° 12/2013 ao processo n°
3219/2011, dispensa de licitação. LOCATARIO: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, LOCADOR: SEBASTIÃO CANUTO, pessoa
física inscrita no CPF sob o número 022.733.576-72, objeto: Contrato
de locação de imóvel, CRAS-CMDCA, iniciando no dia 02 de fevereiro de 2020 com termino no dia 01 de fevereiro de 2021, no valor
de R$1084,86 (Mil e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Fudamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de Ata de registro de preços Nº 01/2020 processo N° 4010/2019 – Pregão eletrônico
N° 88/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG,
CNPJ (MF) 18.32.449/0001-79 CONTRATADO –GIVANILDO
TADEUS SANTANA BERNARDO E CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o número 10.330.146/0001-79 objeto: contratação
de serviços de empresa especializada em transporte rodoviário para
atender as demandas da secretaria de cultura, iniciando no dia 17 de
janeiro de 2020 com termino no dia 16 de janeiro de 2021, no valor de
R$57.645,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG
Pregão Presencial 008/2020 torna público para conhecimento dos interessados a Retificação total do edital para a data na data de 13/02/2020,
às 09:00 horas, fará realizar licitação, cujo objeto é Transporte Escolar.
Informações pelo e-mail: licitacao@virginopolis.mg.gov.br
1 cm -29 1317732 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO/MG
PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2020. O Município de Dores do Turvo/
MG torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, que será realizado no dia 13/02/2020 às 08:00hs, o
pregão presencial nº 08/2020- tipo menor preço.Objeto: Aquisição
de veículos zero quilômetro. Edital em seu inteiro teor estará à disposição dos interessados, na sala de licitação desta Prefeitura, situada
naPraça Cônego Agostinho José Rezende, nº 30, centro. Informações
pelo número: (32) 3576 -1130.Dores do Turvo, 30 de janeiro de 2020.
Douglas da Costa Silva. Pregoeiro Municipal.
3 cm -30 1318381 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS – MG
Torna público o PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N0
011/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL -N0 005/2020,
Registro de Preços tipo menor preço por item. Objeto para eventual
aquisição de materiais de construção pré-moldados, em atendimento
a secretaria municipal de obras e serviços públicos. Sessão para abertura e julgamento: dia 12 de fevereiro de 2020, a partir das 08h00min,
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada à Rua Turmalina,
200, centro, 39.645-000, cujas especificações encontram-se detalhadas
no Termo de Referência, constante do Anexo I. Edital e informações:
Fone - (33) 3738-9002 das 08h às 12h e pelo email licitacao@jenipapodeminas.mg.gov.br.
3 cm -30 1318496 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO
Pregão Presencial Por Registro de preços nº 002/2020. Através de seu
Pregoeiro Oficial torna público que fará realizar no dia 14/02/2020 às
09h00min (nove) horas, licitação na modalidade Pregão Presencial
Por Registro de preços nº 002/2020, Processo Licitatório nº 002/2020,
Objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica, através de Sistema de
Registro de Preços, para Eventual e Futura Aquisição de Verduras, Frutas, Carnes, Frios e Congelados para atender diversas Secretarias do
Município de Juramento/MG. Conforme especificações constantes no
edital. Maiores informações pelo tel.: (38) 3236-1118 - email: licitacaojuramento@gmail.com.
Pregoeiro Oficial: Francisco Gilvan Vieira.
3 cm -30 1318385 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
Aviso de Licitação – Processo nº 003/2020 - Pregão Presencial nº
02/2020. Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de veículos
novos, zero quilômetro em atendimento à secretaria de saúde deste
município. Dia da licitação: 12/02/2020 às 09:30hs. Local: Praça Santo
Antônio, 01 – Centro, Riacho dos Machados/MG. Edital encontra-se
disponível no endereço: www.riachodosmachados.mg.gov.br e no setor
de licitação da prefeitura. Maiores informações (38) 3823-1112.
Riacho dos Machados/MG, 29 de janeiro de 2020.
Elton Marques de Almeida – Prefeito Municipal.
3 cm -30 1318290 - 1

24 cm -30 1318252 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020
REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Varginha(M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J. / MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com
sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,Sr. Antônio Silva,torna público a
abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, tendo por objeto o Registro de Preços para fornecimento de Medicamentos, mediante as condições estabelecidas em Edital. Data da Sessão Pública: 14 / 02 / 2020 às13h30min
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone
(0**35) 3222 – 9512. Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site
www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de Licitação. Varginha (M.G.),
29 de janeiro de 2020. Antônio Silva - Prefeito Municipal
4 cm -30 1318541 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
extrato de termo aditivo nº 02 ao Contrato de prestação de serviços
Nº 150/2017 ao processo n° 1122/2017, chamamento 30/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, Contratado: IZABBELLA MELO FERREIRA, pessoa física inscrita no CPF sob o nº
100.937.226-21 objeto: contratação de leiloeiro para serviço alienação de moveis, imóveis, veículos e maquinas, pertencente a Prefeitura
Municipal de viçosa, iniciando no dia 02 de agosto de 2019 com termino no dia 01 de agosto de 2020, nos termos do art 65 I ”b” da lei
8.666/93.fudamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de Contrato de fornecimento Nº 319/2019 processo N° 3064/2019 – Pregão eletrônico
N° 67/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG,
CNPJ (MF) 18.32.449/0001-79 CONTRATADO –JP EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrito no CNPJ:17.473.920/0001-20,
objeto: Aquisição de equipamentos, tintas e materiais de construção
para atender as diversas secretarias, iniciando no dia 27 de dezembro de 2019 com termino no dia 26 de dezembro de 2020, no valor de
R$2.049,63 (dois mil e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de termo aditivo nº
05 ao Contrato de prestação de serviços Nº 63/2016 ao processo n°
276/2016 pregão presencial 24/2016. CONTRATANTE: Prefeitura
Municipal de Viçosa-MG, Contratado: JOYCE SANTANA BERNARDO 10768562686, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº
21.101.627/0001-09 objeto: contratação de pessoa física ou jurídica
para realização do transporte escolar rural dos alunos das redes Estaduais e Municipais, iniciando 01 de janeiro de 2020 com termino no
dia 31 de dezembro de 2020, nos termos do art 65 I ”b” da lei 8.666/93.
fudamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA extrato de termo aditivo nº
06 ao Contrato de locação de imóvel ao processo n° 3230/2011, dispensa de licitação. LOCATARIO: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG,
LOCADOR: Flaviano Monteiro Aguiar, pessoa física inscrita no RG
CI-9.207.000,SSP/MG, objeto: Contrato de locação de imóvel, PSF silvestre, iniciando no dia 01 de janeiro de 2020 com termino no dia 02
de janeiro de 2021, no valor de R$847,26 (oitocentos e quarenta e sete
reais e vinte e seis centavos) nos termos do art 65 I ”b” da lei 8.666/93.
fudamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Aviso de retificação nº 01/2020 de Licitação– Processo 4156/2019. O
Município de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o edital de Chamamento público nº 05/2020,
para habilitação do plano de negócios de pessoas jurídicas interessadas
a participar, posteriormente de concorrência pública de concessão de
lotes e grupo de lotes do Distrito Industrial. A nova data de entrega
dos envelopes será até às 17h00min do dia 02/03/2020, no Protocolo
Geral da Prefeitura, cito à Rua Gomes Barbosa, n° 803, Centro, CEP:
36.570.101, Viçosa-MG. Permite-se apresentação do Certificado de
Registro Cadastral do SICAF / MPOG e CAGEF / SEPLAD. O Edital
pode ser retirado através do site www.vicosa.mg.gov.br. Viçosa, 30 de
janeiro de 2020. Renaldo De Faria – Presidente da Comissão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA UASG 985427– Aviso de
Licitação – Processo 0040/2020. O Município de Viçosa-MG torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico 21/2020, nos termos da Lei 10.520/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, Aquisição de
tubo de aço galvanizado para instalação de placa de sinalização viária
vertical no Município de Viçosa-MG, para atender ao Departamento de
Engenharia e Tráfego. A data de início e abertura será 14/02/2020 às
09h00min no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
br O edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.
mg.gov.br, ou ainda, junto ao Departamento de Licitações situado na
Rua Gomes Barbosa nº 803, Centro Viçosa-MG. Viçosa, 30 de janeiro
de 2020. Ângelo Chequer – Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA UASG 985427– Aviso de
Licitação– Processo 0001/2020. O Município de Viçosa-MG torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico 25/2020, nos termos da Lei 10.520/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, Contratação de
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e tecnologia da
informação, incluindo a instalação, manutenção, documentação , locação e prestação de serviços técnicos de suporte de pontos de rede de
fibra óptica e a toda infraestrutura de datacenter, adequada as características e necessidades de continuidade de negócios da Prefeitura Municipal de Viçosa. A data de início e abertura será 14/02/2020 às 09h00min
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br O edital e
seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através
dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda,
junto ao Departamento de Licitações situado na Rua Gomes Barbosa nº
803, Centro Viçosa-MG. Viçosa, 30 de janeiro de 2020. Ângelo Chequer – Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA UASG 985427– Aviso de
Licitação – Processo 4483/2019. O Município de Viçosa-MG torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico 26/2020, nos termos da Lei 10.520/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, aquisição de
camisas para o Programa Jovem de Futuro do Setor de Inclusão Produtiva para o ano de 2020, conforme solicitado pela Secretaria Municipal
de Assistência Social. A data de início e abertura será 14/02/2020 às
09h00min no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
br O edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.
mg.gov.br, ou ainda, junto ao Departamento de Licitações situado na
Rua Gomes Barbosa nº 803, Centro Viçosa-MG. Viçosa, 30 de janeiro
de 2020. Ângelo Chequer – Prefeito Municipal
14 cm -30 1318632 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO
Pregão Presencial nº 003/2020. Através de seu Pregoeiro Oficial torna
público que fará realizar no dia 17/02/2020 às 09h00min (nove) horas,
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2020, Processo Licitatório nº 003/2020, Objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica, para
prestação de serviços de confecção de Próteses Dentárias para atender a
Secretaria de Saúde do Município de Juramento/MG. Conforme especificações constantes no edital. Maiores informações pelo tel.: (38) 32361118 - email: licitacaojuramento@gmail.com.
Pregoeiro Oficial: Francisco Gilvan Vieira.
3 cm -30 1318386 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA
Torna público para conhecimento de todos que fará realizar Processo
Licitatório nº 02/2020, Pregão Presencial nº 02/2020, no dia13de fevereiro de 2020, cujo edital se encontra à disposição dos interessados
para exame, no site http://www.camarabocaiuva.cam.mg.gov.br, e no
Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Bocaiúva, situada à Rua
Dona Florinda Pires, nº 83, Bairro Centro, Bocaiúva-MG e aquisição
no setor de Licitação, situada no mesmo endereço, certame que tem
por objeto a contratação de microempresas e/ou empresas de pequeno
porte e/ou equiparadas na forma da Lei, paraAquisição de Gêneros
Alimentícios,Materiais de Limpeza, Higienização e Utensílios domésticos e Descartáveispara atender as necessidades da Câmara Municipal
de Bocaiúva-MG.O conhecimento das propostas e o início de julgamento dar-se-ãoàs 09:00 horas do dia de13de fevereiro de 2020. Bocaiúva-MG, 30de janeiro de 2020, Inês Emanuelle Meira Damas – Pregoeira Oficial. Bocaiúva/MG, 30 de janeiro de2020.
4 cm -30 1318248 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI-MG,
Pregão Presencial Nº. 01/2020 - Processo Nº. 02/2020. Objeto: contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de força de
pneus de veiculos, motocicletas, tratores, máquinas e carrinho de mão,
para atender a demanda de todas as secretarias municipais de ITACARAMBI. Credenciamento: 11/02/2020 de 08h30min as 09h00min. Início da Sessão: 09:00hs. Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal.
Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171. Edital disponível para
fornecimento via email licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou diretamente no Setor de Licitação e Contratos.
Itacarambi-MG, 29 de janeiro de 2020.
Pregão Presencial Nº. 02/2020 - Processo Nº. 03/2020. Objeto: locação
de retroescavadeira 4x2 e trator de estrira, minimo 130 hp, incluindo
motorista e combustivel para serviços e em abertura de valas, poços,
estrada, manutenção no lixão e outros, para atender as demandas da
secretaria de obras e agricultura. Credenciamento: 11/02/2020 de
14h30min as 15h00min. Início da Sessão: 15:00hs. Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal. Informações e Esclarecimentos: (38)36132171. Edital disponível para fornecimento via email licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou diretamente no
Setor de Licitação e Contratos. Itacarambi-MG, 29 de janeiro de 2020.
Pregão Presencial Nº. 03/2020 - Processo Nº. 04/2020. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação de
atos oficiais do municipio de ITACARAMBI/MG. Credenciamento:
12/02/2020 de 08h30min as 09h00min. Início da Sessão: 09:00hs.
Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal. Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171. Edital disponível para fornecimento via email
licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou
diretamente no Setor de Licitação e Contratos. Itacarambi-MG, 29 de
janeiro de 2020.

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202001301954000210.
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Pregão Presencial Nº. 04/2020 - Processo Nº. 05/2020. Objeto: contratação de empresa na prestação de serviços de coleta,transporte,
tratamento destruição final de resíduos de saúde. Credenciamento:
12/02/2020 de 14h30min as 15h00min. Início da Sessão: 15:00hs.
Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal. Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171. Edital disponível para fornecimento via email
licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou
diretamente no Setor de Licitação e Contratos. Itacarambi-MG, 29 de
janeiro de 2020.
Pregão Presencial Nº. 05/2020 - Processo Nº. 06/2020. Objeto: contratação de empresa para prestação serviços de hospedagem, com fornecimento de café da manhã, para atender todas as secretarias municipais. Credenciamento: 13/02/2020 de 08h30min as 09h00min. Início da
Sessão: 09:00hs. Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal. Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171. Edital disponível para fornecimento via email licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou diretamente no Setor de Licitação e Contratos.
Itacarambi-MG, 29 de janeiro de 2020.
11 cm -30 1318610 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIABIRA/MG
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, DE VIGÊNCIA E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO ao Contrato nº 004/2019, PL 004/2019 Tomada de Preços 001/2019. Contratada: Heuza Lucas da Cruz - CPF:
050.239.026-33. Nova Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020 Valor: R$
11.058,00. Assinatura: 13 de dezembro de 2019.
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, DE VIGÊNCIA E
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO ao Contrato, Contrato nº 003/2019,
PL 003/2019 - Pregão Presencial 001/2019. Contratada: Publicus Contabilidade e Sistemas SC LTDA - CNPJ: 01.626.400/0001-70. Nova
Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Valor: R$ 49.963,20. Assinatura: 16 de dezembro de 2019. Odete Noronha de Sousa - Presidente
Legislativo.
3 cm -29 1317704 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
AVISO DE ANULAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020 - O Município de Comercinho/MG, torna público para conhecimento dos interessados que foi
conhecida e deferida a impugnação ao edital apresentada e dentre
outras fundamentações de ordem técnico-jurídicas, fica anulado o pregão presencial supramencionado que tem por objeto a contratação dos
serviços de transporte escolar para atender os alunos da rede escolar do
Município de Comercinho/MG, com justificativa fundamentada no processo. Edijane Ferreira - Secretária Municipal de Educação
3 cm -30 1318389 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR/MG
Torna Público que fará realizar o PROCESSO LICITATÓRIO Nº
005/2020 - PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº 005/2020. Objeto:
Aquisição de produtos e equipamentos odontológicos. Publicação na
íntegra no site: www.diariomunicipal.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR/MG
Torna Público que fará realizar o PROCESSO LICITATÓRIO Nº
007/2020 - PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº 006/2020. Objeto:
Aquisição de veículo tipo pick-up. Publicação na íntegra no site: www.
diariomunicipal.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR/MG
Torna Público que fará realizar o PROCESSO LICITATÓRIO Nº
009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº 008/2020. Objeto:
Aquisição de veículo tipo minivan. Publicação na íntegra no site: www.
diariomunicipal.com.br
4 cm -30 1318225 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, retifica se o publicado no dia
30/01/2020 IOFMG, onde se lê “08/02/2020” leia se “11/02/2020”.
Clécio Teixeira Alves - Pregoeiro Oficial.
1 cm -30 1318513 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG
Torna público P.A.L Nº 07/2020, modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 01/2020, aquisição de bem permanente 01 trator agrícola nos termos do Convênio nº 890292/2019 (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - MAPA); P.A.L Nº 08/2020 modalidade PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020 para aquisição
de bens permanentes 03 veículos 0 km em atendimento as secretarias
municipais de Chapada do Norte a REALIZAR-SE ÀS 09:00hs do dia
13 de fevereiro de 2020 e P.A.L Nº 09/2020, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/2020 para Contratação dos serviços técnicos
especializados de digitalização de documentos e software para atender
as necessidades deste município, conforme especificações constantes
nos termos de referência e nos editais, a REALIZAR-SE ÀS 09:00hs
do dia 14 de fevereiro de 2020, nos termos da Lei 8.666/93. Demais
informações e Edital à disposição à Rua João Luis Rodrigues Soares
- nº 101 - Centro - Chapada do Norte/MG - CEP 39.648-000 - Fone:
033.3739-1105 ou pelo e-mail: licitacao@chapadadonorte.mg.gov.br 30/01/2020 - ODAIR JOSÉ DE MACEDO - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR/MG
Torna público o DISTRATO DO CONTRATO 009/2017. Objeto: Prestação de serviços com propaganda volante. - Publicação na íntegra no
site: www.diariomunicipal.com.br
1 cm -30 1318533 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, no
dia 17/02/2020, às 09:00hs, menor preço por item, objeto contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços técnicos
especializado na Área da Saúde. Informações através do e-mail: licitacao.prefeirturaav@gmail.com - Edital no site: www.aguasvermelhas.
mg.gov.br - Maxwell Pereira Silva - Presidente da CPL.
2 cm -30 1318499 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO
DE VASCONCELOS/MG
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
PL 030/2019 - PP 025/2019 - RP 022/2019. OBJETO: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos,
em conformidade com Convênio de Saída nº 946/2018 - SEESP.
Empresa(s) Registrada(s): RODRIGO DA SILVA-ME - CNPJ nº
18.602.207/0001-00. Total do Registro: R$ 3.765,00 (três mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Vigência: 31/01/2020 à 30/01/2021. Cássio
S. Silva - Pregoeiro.
3 cm -30 1318377 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 1/2020 - “TÉCNICA E PREÇO” O Prefeito Municipal no uso de
suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 17 de
março de 2020 ÀS 09:00, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - na
Av. Minas Gerais nº 110 - Centro - Fronteira/MG, Concorrência Pública
objetivando a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para estudo, levantamento e propositura de demandas judiciais
e/ou administrativas prestar serviços advocatícios para recuperação dos
valores do FUNDEF que deixaram de ser repassados ao município em
face da ilegal fixação do valor mínimo nacional, conforme especificações do Anexo I - Projeto Básico (DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS).
Fronteira, 29 de janeiro de 2020 - MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA
- Presidente da CPL.
3 cm -30 1318211 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR/MG
Torna Público a reabertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº
001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação de vias públicas no povoado de Retiro da Roça. Publicação na
íntegra no site: www.diariomunicipal.com.br
2 cm -30 1318315 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
4/2020 - Pregão - RP 1 - “MENOR PREÇO POR ITEM” O Prefeito
Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 13 de fevereiro de 2020 ÀS 09:00, no DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO - na Av. Minas Gerais nº 110 - Centro - Fronteira/MG,
Pregão Presencial, objetivando o registro de preços para contratação de
empresa especializada na realização de procedimentos cirúrgicos, na
especialidade bucomaxilofacial, no atendimento aos pacientes que se
encontram em tratamento nas unidades de atendimento odontológico
deste município, por um período de 12 (DOZE) MESES. Fronteira, 30
de janeiro de 2020 - ELAINE PINESSO - PREGOEIRA.
3 cm -30 1318612 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de combustível Óleo Diesel S-10 para os
veículos da frota municipal de Comercinho. Abertura: 12/02/2020 às
13h30min. O edital está disponível no site www.comercinho.mg.gov.br
e no prédio da Prefeitura na Rua Manoel Rafael de Oliveira, 100, centro,
CEP: 39.628-000. Comercinho/MG - Natan Dias Neves - Pregoeiro.
2 cm -30 1318424 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. O
Município de Itaobim/MG – torna público que realizará licitação na
Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item – para
Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal
Envasado em M³ e Cilindro (vazio) para armazenamento do mesmo, no
sistema registro de preços. A Abertura dos envelopes dar-se-á no dia:
14/02/2020, às 09:00 horas. As cópias do Edital nº 011/2020 - Pregão
Presencial nº 010/2020 - PAL nº 012/2020, esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no Depto. Municipal de Licitação e Patrimônio - Rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39.625-000 – Itaobim/
MG, Fone: (33) 3734-1157. Site: www.itaobim.mg.gov.br. Robson José
chaves – Pregoeiro.
3 cm -30 1318301 - 1

4 cm -30 1318523 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS/MG
Torna público que fará realizar PROCESSO LICITATÓRIO Nº
06/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020, do tipo “menor preço
global”. OBJETO: Obra de recapeamento asfáltico e drenagem pluvial
da Rua Joaquim dos Santos, situada no Centro de Prudente de Morais
(Convênio nº 38353/18 - Ministério das Cidades). Abertura/sessão:
18/02/2020, 9h. Local: Sala de Licitações da Prefeitura/Rua Prefeito
João Dias Jeunnon, nº 56, Centro. Edital disponível em: www.prudentedemorais.mg.gov.br - Informações: (31) 3711-1212 ou (31) 3711-1390
e/ou licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br
3 cm -30 1318544 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS/MG
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
O Município de Gameleiras/MG, com sede na Rua Nicolau Antunes,
nº 09 - Centro - Gameleiras/MG torna-se público a retificação da publicação do dia 17 de janeiro de 2020, Pág. 09, PREGÃO PRESENCIAL
Nº 01/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS, PRODUTOS E
CÂMARAS DE AR PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA
MUNICIPAL DE GAMELEIRAS/MG, prorroga-se o prazo de abertura do edital para 13 de fevereiro de 2020 às 08h00min. O Edital retificado e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de
Licitações e Contratos, pelo site: gameleiras.mg.gov.br ou pelo e-mail:
licitacaogameleiras@yahoo.com - João Paulo Pereira da Silva - Pregoeiro Oficial.
3 cm -30 1318446 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS/MG.
O Município de Tiros torna público o Pregão Presencial nº 05/2020.
Objeto: Contratação de empresa para locação de tendas, som e palco
para realização do Carnaval 2020. Abertura dos Envelopes será dia
12/02/2020 às 10:00 horas. O Edital completo e mais informações
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Tiros, na Praça
Santo Antônio, 170 - Centro. Telefone: (34) 3853-1221 e endereço Eletrônico: www.tiros.mg.gov.br.
2 cm -30 1318586 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG.
Extrato de Contrato. Processo nº 174/2019 - Pregão nº 93/2019. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços reprográficos continuado com a colocação de máquinas impressora/copiadora monocromática e colorida a serem instaladas nos locais indicados
pela Secretaria Municipal de Administração, com reposição de todas
as peças e material de consumo (Suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel, grampo e operador, mediante ao preço por folha,
com Registro de Preços, para futura e possível aquisição. Validade: 12
meses. Item: 3625 (R$ 360.000,00), Item: 3624 (R$ 176,000,00). Contratante: Município de Elói Mendes - Prefeitura. Contratada: COPYUAI
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Paulo Roberto Belato
Carvalho - Prefeito Municipal, Eurico Pousa Júnior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Extrato de
Contrato. Processo nº 146/2019 - Dispensa nº 053/2019. Objeto: Contratação de empresa apta ao ciclo de aplicações do medicamento Pemetrexed 500mg/m2 (ALIMTA) para a paciente Márcia Regina da Silva
Siqueira, conforme Mandado Judicial nº 5000785-44.2019.8.13.0236.

Vigência: Até 31/12/2019. Contratante: Município de Elói Mendes
- Prefeitura. Contratado: ONCOMINAS ONCOLOGIA CLÍNICA
LTDA. Paulo Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal, Armando
de Mattos Netto.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Extrato de
Contrato. Processo nº 168/2019 - Dispensa nº 059/2019. Objeto: Locação de imóvel para a sede da Prefeitura de Elói Mendes. Vigência:
Até 31/12/2019. Valor: R$ 11.459,32. Contratante: Município de Elói
Mendes - Prefeitura. Contratada: BRAVOTEC PARTICIPAÇÕES S/A
E LEIER PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. Paulo
Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal, Luís Carlos Crabi, Messias Crabi.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Extrato de
Termo de Compromisso. Processo nº 180/2019 - Dispensa nº 65/2019.
Objeto: Repasse financeiro para a Entidade: HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA PIEDADE, conforme Lei Municipal nº 1.706/2019
e Resolução nº 6.822/2019. Vigência: Até 31/12/2020. Valor: R$
100.067,02. Paulo Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal,
Benevides Luiz de Freitas Neto.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Extrato de
Contrato. Processo nº 181/2019 - Dispensa nº 66/2019. Objeto: Repasse
financeiro para as entidades, conforme Lei Municipal nº 1.711/2019.
Vigência: Até 31/12/2020. Hospital Nossa Senhora da Piedade. Valor:
R$ 400.000,00; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Valor:
R$ 35.000,00; Sociedade São Vicente de Paulo. Valor: R$ 30.000,00,
Associação Instituto Bola Preta. Valor: R$ 15.000,00. Paulo Roberto
Belato Carvalho - Prefeito Municipal, Benevides Luiz de Freitas Neto,
Janaina Marques da Rocha Freitas, Alisson Lopes de Carvalho, Roselene Franco de Freitas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Extrato de
Contrato. Processo nº 175/2019 - Dispensa nº 62/2019. Objeto: Locação de imóvel para a instalação do Abrigo. Vigência: Até 31/12/2019.
Valor: R$ 1.200,00. Contratante: Município de Elói Mendes - Prefeitura. Contratado: ESPÓLIO DE JOSEFINA DIAS CARNEIRO. Paulo
Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal, Milton Dias Carneiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Extrato de
Contrato. Processo nº 178/2019 - Dispensa nº 64/2019. Objeto: Contratação de empresa apta a realização de show artístico na virada de ano.
Vigência: Até 31/12/2019. Valor: R$ 10.000,00. Contratante: Município de Elói Mendes - Prefeitura. Contratado: ATILA FERREIRA DA
COSTA. Paulo Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal.
14 cm -30 1318579 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO/MG.
Concurso Público - Edital nº 01/2019; no uso de suas atribuições legais,
torna pública aos interessados a 1ª Retificação do Edital nº 01/2019
do Concurso Público destinado ao provimento de vagas para cargos
de ensino alfabetizado, fundamental incompleto, fundamental, médio e
superior para o quadro permanente de servidores, disponível no site e
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, e no endereço eletrônico
do Unilavras Concursos: www.unilavrasconcursos.com.br. José Rodrigues Barroso de Araújo - Prefeito.
2 cm -30 1318584 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG.
Dispensa nº 004/2020. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO. Comunico aos interessados que encontra-se aberto um Processo Administrativo nº 007/2020, modalidade Dispensa nº 004/2020, visando a Contratação de Instituição Bancária e ou Financeira para prestação de serviços
de gerenciamento com exclusividade da folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais Ativos e Inativos, pensionistas e contratados em caráter emergencial da Administração Direta do Município de
Itueta/MG; pelo prazo de 60 (Sessenta) meses, conforme descrito no
projeto básico. Os interessados deverão manifestar intenção no prazo
máximo de 05 (Cinco) dias úteis a contar da data desta publicação. O
projeto básico do Processo Administrativo nº 007/2020, encontra-se à
disposição, na íntegra, aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal. O presente Processo será processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal 8.666/93. Itueta/MG, 31 de janeiro de 2020. Valter
José Nicoli - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG. PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE EDITAL Nº 013/2020. Abertura do Processo de Licitação nº 013/2020 - Pregão Presencial nº 005/2020, tipo “Menor Preço”
para aquisição de material permanente confeccionado para educação
básica, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Itueta/
MG, conforme descrito no Edital. Os envelopes de Proposta e Habilitação deverão ser protocolados nesta Prefeitura até o dia 13/02/2020. Os
envelopes serão recebidos até às 08:30hrs. A abertura dos envelopes de
Proposta e Habilitação ocorrerá no dia 13/02/2020 às 08:30hrs, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, o Edital nº 013/2020, encontra-se à disposição, na íntegra, aos interessados, na sede da Prefeitura
Municipal. A presente Licitação será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93. Itueta/MG, 31 de
janeiro de 2020. Valter José Nicoli - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG. PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO ADJUDICAÇÃO. Processo de Licitação nº 063/2019, na
modalidade “Pregão Presencial” nº 025/2019, tipo “Menor Preço”,
visando a Aquisição de 01 (Uma) motoniveladora, nova 0 km, para
atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fica Adjudicado o
Item licitado à empresa: Sotreq S/A, no valor de R$ 633.000,00. Itueta/
MG, 20 de janeiro de 2020. Valter José Nicoli - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG. PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO. Processo de Licitação nº 063/2019,
na modalidade “Pregão Presencial” nº 025/2019, tipo “Menor Preço”,
visando a Aquisição de 01 (Uma) motoniveladora, nova 0 km, para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fica Homologado o
Item licitado à empresa: Sotreq S/A, no valor de R$ 633.000,00. Itueta/
MG, 20 de janeiro de 2020. Valter José Nicoli - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG. PUBLICAÇÃO DE
CONTRATO. Processo de Licitação nº 063/2019, na modalidade “Pregão Presencial” nº 025/2019, tipo “Menor Preço”, visando a Aquisição
de 01 (Uma) motoniveladora, nova 0 km, para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: Sotreq S/A. Contrato nº
004/2020 no valor de R$ 633.000,00. Contratante: Prefeitura Municipal de Itueta/MG. Itueta/MG, 21 de janeiro de 2020. Valter José Nicoli
- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE/MG.
Credenciamento nº 05/2020. AVISO DE LICITAÇÃO.
Credenciamento nº 05/2020 - Processo Licitatório nº 0016/2020.
Objeto: Credenciamento para contratação de clínicas ou profissionais para atendimento/acompanhamento a crianças/adolescentes com
necessidades especiais. Os interessados poderão credenciar-se a partir
das 13h00min do dia 03/02/2020, até às 17h00min do dia 31/12/2020.
O Edital poderá ser repassado via e-mail, mediante solicitação; Tel.:
(31) 3258-2808 ou 3258-2827, também poderá ser retirado no site:
www.belooriente.mg.gov.br, ou na Assessoria Técnica de Licitações
da PMBO. Belo Oriente, 30 de janeiro de 2020. Tiaya Alves da Silva
Matos - Presidente da CPL.
3 cm -30 1318578 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG.
Assunto: Aviso de Edital. Processo nº 11/2020 - Pregão nº 06/2020.
Objeto: Contratação de empresa apta a locação de placas de fechamento
e gradil para eventos, em Registro de Preços, para futura e possível
aquisição no dia 12/02/2020 às 09 horas. Mais informações pelo site:
www.eloimendes.mg.gov.br ou pelo fone: (35) 3264-3494. Elói Mendes, 30/01/2020. Cíntia Elaine de Oliveira - Pregoeira Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG. Assunto: Aviso
de Edital. Processo nº 12/2020 - Pregão nº 07/2020. Objeto: Contratação de empresa apta a prestação de serviço de equipe de apoio e brigadistas para eventos, em Registro de Preços, para futura e possível
aquisição no dia 12/02/2020 às 14 horas. Mais informações pelo site:
www.eloimendes.mg.gov.br ou pelo fone: (35) 3264-3494. Elói Mendes, 30/01/2020. Cíntia Elaine de Oliveira - Pregoeira Municipal.
4 cm -30 1318581 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA/MG.
Torna pública a abertura da Chamada Pública nº 001/2020. Objeto:
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e
de Empreendedores Familiares Rurais. Abertura: Dia 21/02/2020 às
08:00h. Tel.: (38) 3543-1225; e-mail: licitacaopmg2017@gmail.com
ou site: www.gouveia.mg.gov.br. Josyane Gomes Silva - Pregoeira.
2 cm -30 1318582 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO/MG.
Inexigibilidade nº 001/2020. O Município de Toledo/MG torna público
oEXTRATO DE RATIFICAÇÃODO PROCESSO LICITATORIO Nº
002/2020, modalidadeInexigibilidade nº 001/2020, Edital nº 002/2020.
Objeto:Credenciamento de pessoas jurídicas para serviços de eletricista, pedreiro e borracheiro, com a finalidade de suprir as necessidades
de manutenção em Prédios Públicos e Frota Municipal.Data do julgamento: 23/01/2020. Data da Ratificação:30/01/2020. Contratadas: Jair
Aparecido de Moraes - ME, CNPJ: 03.792.649/0001-80. Nº do Contrato: 005/2020. Valor do Contrato: R$ 93.325,00 (Noventa e três mil
trezentos e vinte e cinco reais). Eduardo Tadeu Pereira de Lima - ME,
CNPJ: 31.037.530/0001-38. Nº do Contrato: 006/2020. Valor do Contrato: R$ 93.325,00 (Noventa e três mil trezentos e vinte e cinco reais).
MZ Construtora Oliveira LTDA - ME, CNPJ: 23.645.804/0001-43. Nº
do Contrato: 007/2020. Valor do Contrato: R$ 67.650,00 (Sessenta e
sete mil e seiscentos cinquenta reais). Y.F.C Construções LTDA - ME,
CNPJ: 15.186.965/0001-98. Nº do Contrato: 008/2020. Valor do Contrato: R$ 67.650,00 (Sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais).
Flaviano Pereira de Lima - ME, CNPJ: 19.804.069/0001-04. Nº do
Contrato: 009/2020. Valor do Contrato: R$ 37.328,00 (Trinta e sete
mil trezentos e vinte e oito reais). Mais informações, pelo telefone:(35)
3436-1219,
e-mail:licitacaotoledomg@gmail.com.
Toledo/MG,
em30/01/2020. Édio Donizeti Leme - Prefeito Municipal.
5 cm -30 1318628 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG
P.P nº 004/2020.Torna público que fará realizar no dia 14 de fevereiro
de 2020 às 08:00 horas, Pregão Presencial nº: 004/2020, Tipo “Menor
Preço por Item” cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Maiores informações e o edital
completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, na Praça Nossa Senhora da Pena nº 380 - Centro, Tel.: (33) 34361361/ E-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br –Site: www.riovermelho.
mg.gov.br - Viviane Costa - Pregoeira Municipal
2 cm -30 1318275 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG
T.P 05/2020.Torna Publico que realizará processo licitatório nº
010/2020, tomada de preço 05/2020, Tipo Menor Preço, Regime de
Execução: Empreitada por Preço Global que tem como objeto: contratação de empresa para reforma/construção de 5 (cinco) praças públicas
sendo estas: Praça Senhor Pedro Souza, Praça Louro do Miro, Praça
Zé da Corina, Praça Sra. Laurinda, Praça Ceci Gonçalves da Costa no
Município de Dom Joaquim/MG, com recursos advindos do Ministério
das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal , conforme
planilhas, cronograma e projetos: Arquitetônico, elétrico, estrutural,
topografia, geometria, hidrossanitario e seus respectivos memoriais
descritivos. A reunião acontecerá no dia 18/02/2020 as 09h na sede da
prefeitura. O edital pode ser solicitado pelo e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br . Outras informações pelo 31 38661212. Flaviane
Abreu – Presidente da CPL.
4 cm -30 1318281 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO PRATA/MG.
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020.
Extrato de Edital. Encontra-se aberto no Município de S. D. Prata o
Edital de CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 com o objetivo de credenciar empresas especializadas para prestação de exames clínicos
laboratoriais. Os envelopes contendo a documentação deverão ser
entregues e protocolados até às 15h do dia 26 fevereiro de 2020 na sede
da Prefeitura Municipal, Rua Getúlio Vargas, 224 - Centro, S. D. Prata.
Cópia do Edital disponível em: www.saodomingosdoprata.mg.gov.br.
Mais informações p/ e-mail: licitacao@saodomingosdoprata.mg.gov.br
ou p/ tel.: (31) 3856-1385. S. D. Prata, 30 de janeiro de 2020. Ermelinda
Gleide Cotta Maciel - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA-MG.
P.P nº 008/2020.Aviso de Licitação. Torna público que fará realizar
Processo Licitatório nº 011/2020, na modalidade Pregão Presencial nº
008/2020, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais elétricos para a Prefeitura de Cachoeira da Prata,
que será realizado no dia 27/02/2020, às 09h00min. Informações pelo
e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br. Edvandro Carlos Anunciati Umezu – Pregoeiro.
Aviso de Licitação. Torna público que fará realizar Processo Licitatório nº 010/2020, na modalidade Pregão Presencial nº 007/2020, tendo
como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de
materiais hidráulicos para atender a Prefeitura Municipal, que será realizado no dia 20/02/2020, às 09h00min. Informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br. Edvandro Carlos Anunciati Umezu
– Pregoeiro.
Aviso de Licitação. Torna público que fará realizar Processo Licitatório nº 009/2020, na modalidade Pregão Presencial nº 006/2020,
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição
de material de construção, ferramentas e equipamentos para atender
as necessidades do Município, que será realizado no dia 18/02/2020,
às 09h00min. Informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.
mg.gov.br. Edvandro Carlos Anunciati Umezu – Pregoeiro.

3 cm -30 1318590 - 1

5 cm -29 1318044 - 1

11 cm -30 1318575 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202001301954000211.

12 – sexta-feira, 31 de Janeiro de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG
Processo De Licitação Nº.004/2020. Mod. Registro De Preços Pregão
Nº 004/2020. Tipo: Menor preço por item. Objeto: Aquisição de óleo
diesel – S10 para a frota Municipal. A abertura da sessão será às 08:00
h, dia 12/02/2020. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 /
3329-1844; e-mail: licitacao@formiga.mg.gov.br. Edital disponível no
site: www.formiga.mg.gov.br.
2 cm -29 1317897 - 1

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas	Minas Gerais - Caderno 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTOPOLIS/MG
torna público que realizará Pregão Presencial 005/2020. para Sistema
de Registro de Preços para eventual contratação de Microempresas-ME,
empresas de pequeno Porte-EPP ou Equiparadas, para a prestação de
serviços de transportes mediante a locação de veículos, objetivando o
deslocamento para apoio das atividades da saúde, ação social, e Educação. Data de abertura das propostas dia 12/02/2020 às 09:00h. maiores
informações pelo email licitacaopintopolis@yahoo.com informações
pelo telefone (38) 3631-8274. Naldene Cordeiro Pinto pregoeiro.
2 cm -30 1318428 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG
P.P nº 005/2020.Processo De Licitação Nº. 005/2020.Mod. Registro De
Preços Pregão Nº 005/2020. Tipo: Menor preço por item. Objeto: Aquisição de cargas de gás e vasilhames que serão utilizados na manutenção
e realização das atividades relacionadas às Secretarias Municipais. A
abertura da sessão será às 14:00 h, dia 12/02/2020. Local: R. Barão de
Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitacao@formiga.mg.gov.br. Edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br.
2 cm -29 1317776 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
P.P nº 010/2020.Aviso de licitação Pregão Presencial nº 010/2020 Proc.
nº. 013/2020 Objeto Contratação de Empresa para prestação de Serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Ambiental para o Município
de São José do Jacuri/MG para o exercício de 2020, nas especificações
contidas no edital e anexos tipo: menor preço global. Data do Abertura:
17/02/2020 ás 09:00 hs. Informações tel:(33) 34331314. Email: licitaja@hotmail.com.br. Meirilane Moreira Flores Pregoeira
2 cm -30 1318564 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT/MG
Processo Licitatório nº 005/2020 - O município de Francisco Dumont/
MG - Torna público o Processo Licitatório nº 005/2020, Tomada de
Preços nº 002/2020; a se realizar no dia 18/02/2020 ás 09:00 hs na
sala de Licitação, localizada na Rua Frey Henrique nº 99B, Bairro Vila
Nova. Tomada de Preços Tipo Menor Preço GLOBAL. Objeto: Contratação de Empresa para Calçamento em Bloquetes das Ruas A, B e C no
Distrito de Covancas, conforme Termo de Convênio 149100507/2019
firmado entre o Município de Francisco Dumont x SEGOV – Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. Esclarecimentos ao edital: (38) 3733-1123 ou através do e-mail: franciscodumontlicitacao@
gmail.com.
3 cm -30 1318404 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA
Extrato de Contrato TP 05/18. A Prefeitura Municipal de Rubelita/
MG, inscrita no CNPJ nº 24.363.590/0001-85, torna-se público o Contrato nº051/2018, resultado da Tomada de Preços nº005/2018, assinado
entre a Administração e a empresa Construtora Exata Ltda, CNPJ nº
10.741.886/0001-88, cujo objeto é Reforma da ponte sobre o Rio Salinas que liga o Município a São João da Vacaria, pgt com Recurso do
Convênio/Parceria SEGOV/MG/PMR nº1491001575/2017, pelo valor
global de R$114.123,46(Cento e quatorze mil e cento e vinte e três
reais e quarenta e seis centavos) vigência de 06 meses. Assinatura: 22
de maio de 2018.
Extratos de Aditivo. Tomada de Preços nº 005/2018 - Processo nº
059/2018. Contratante: Prefeitura do Município de Rubelita/MG.
Contratada: Construtora Exata Ltda. Objeto: Primeiro Termo de aditamento de prorrogação do prazo de vigência contratual do contrato
nº051/2018 a partir do dia 25/10/2018 até o dia 25/02/2019. Assinatura: 25 de outubro de 2018. Tomada de Preços nº 005/2018 - Processo
nº 059/2018. Contratante: Prefeitura do Município de Rubelita/MG.
Contratada: Construtora Exata Ltda. Objeto: Segundo Termo de aditamento de prorrogação do prazo de vigência contratual do contrato
nº051/2018 a partir do dia 22/02/2019 até o dia 26/04/2019. Assinatura:
22 de fevereiro de 2019. Tomada de Preços nº 005/2018 - Processo nº
059/2018. Contratante: Prefeitura do Município de Rubelita/MG. Contratada: Construtora Exata Ltda. Objeto: Terceiro Termo de aditamento
de prorrogação do prazo de vigência contratual do contrato nº051/2018
a partir do dia 20/04/2019 até o dia 26/09/2019. Assinatura: 20 de abril
de 2019. Tomada de Preços nº 005/2018 - Processo nº 059/2018. Contratante: Prefeitura do Município de Rubelita/MG. Contratada: Construtora Exata Ltda. Objeto: Quarto Termo de aditamento de prorrogação do prazo de vigência contratual do contrato nº051/2018 a partir do
dia 26/09/2019 até o dia 31/12/2019. Assinatura: 26 de setembro de
2019. Tomada de Preços nº 005/2018 - Processo nº 059/2018. Contratante: Prefeitura do Município de Rubelita/MG. Contratada: Construtora Exata Ltda. Objeto: Quinto Termo de aditamento de prorrogação
do prazo de vigência contratual do contrato nº051/2018 a partir do dia
30/12/2019 até o dia 31/03/2020. Assinatura: 30 de dezembro de 2019.
8 cm -30 1318324 - 1
PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG –
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.
A prefeitura Municipal de Queluzito/MG Torna público que fará realizar licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por
item, para Aquisição de equipamentos para a unidade Básica de Saúde
do Município de Queluzito. Credenciamento e entrega dos envelopes
será às 13h. no dia 18/02/2020. O Edital na integra está à disposição à
Rua do Rosário, nº4 – Queluzito (MG), no horário 08:00h às 16:00h, ou
através do e-mail: licitacaoes@queluzito.mg.gov.br – Rosemery Fernandes Chassim Ferreira – Pregoeira.
3 cm -30 1318257 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
- aviso de Licitação Edital Pregão Presencial nº 007/2020. A Prefeitura
Municipal de Urucuia/MG, através de seu pregoeiro, torna publico para
o conhecimento dos interessados que no dia 13 de Fevereiro de 2020,
às 08:30 horas, realizara Pregão Presencial 007/2020, objeto: Prestação
de Serviço de Transporte Escolar. Informações telefone (038) 36349246, Email licitacao@urucuia.mg.gov.br. Urucuia/MG, 30 de Janeiro
de 2020 (a) Silvanio Silqueira da Silva - Pregoeiro.
2 cm -30 1318356 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA/MG
- Extrato de Contrato, Pregão Presencial nº 056/2019, Partes: Prefeitura
Municipal de Urucuia e a Empresa BURITIS ATACADO VAREJO E
DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ nº 23.405.990/0001-43, Valor global R$ 466.800,00, Vigência: de 10/01/2020 até 09/01/2021. Urucuia
29 de Janeiro de 2020 (a) Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho Prefeito
Municipal.
2 cm -30 1318256 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DO ESCALVADO - MG.
Pregão Presencial nº 001/2020 - Aviso de Licitação. O Município de
Santa Cruz do Escalvado-MG, torna público, para conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2020, no dia 20 de fevereiro às 9:00 hs, para Registro de
preços para futura aquisição de materiais de construção em geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência/Especificação
Técnica do Objeto . Maiores informações pelo telefone (31) 3883-1153,
do Setor de Licitação. Santa Cruz do Escalvado, 30 de janeiro de 2020.
Sônia Maria Untaler - Prefeita Municipal.
3 cm -30 1318258 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA
- Pregão Presencial nº 002/2020 - A Prefeitura de Itaverava, através do
seu Prefeito ,o Sr. José Flaviano Pinto torna público que irá realizar no
prédio da Prefeitura Municipal licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2020 Objeto: Serviços de Terraplanagem e Patrolamento,
abertura dia 13/02/2020 ás 08:00 horas na sala de reuniões situado no
prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores informações e
solicitações de editais no site www.itaverava.mg.gov.br
A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito ,o Sr. José Flaviano
Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura Municipal
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2020 Objeto: Contratação de Escavadeira Hidráulica, abertura dia 13/02/2020 ás 10:00
horas na sala de reuniões situado no prédio da Prefeitura Municipal de
Itaverava, maiores informações e solicitações de editais no site www.
itaverava.mg.gov.br
A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito ,o Sr. José Flaviano
Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura Municipal
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2020 Objeto: Aquisição de Barras de Ferro, Pó de Pedra e Pedra Irregular (de mão), abertura
dia 13/02/2020 ás 13:00 horas na sala de reuniões situado no prédio da
Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores informações e solicitações
de editais no site www.itaverava.mg.gov.br

6 cm -30 1318413 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS PP Nº 03/2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de material
de limpeza destinado a manutenção das diversas secretariais Municipais. Horário/Data: 07:30:00 de Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020.
Edital disponível no site www.coracaodejesus.mg.gov.br ou e-mail:
licitacoracao@yahoo.com.br. Maiores informações através do telefone:
(38)3228-2282. Eguimércio Antunes Evangelista – Pregoeiro
2 cm -30 1318522 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÂNIA/MG
- Aviso de Licitação – Pregão Presencial 01/2020 - A Câmara Municipal de Jordânia/MG comunica que abrirá Pregão Presencial 01/2020,
TIPO: Registro de preço, objetivando a eventual contratação de fornecedor para aquisição de combustível. A abertura será no dia 14/02/2020
às 10h00min, na sede da Câmara Municipal. Informações pelo telefone:
(33)3726-1539 e e-mail: licitacao@camarajordania.mg.gov.br. CPL
2 cm -30 1318568 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMÓPOLIS/MG Aviso de Licitação – Pregão Presencial 01/2020 - A Câmara Municipal de Palmópolis/MG comunica que abrirá Pregão Presencial 01/2020,
TIPO: menor preço, objetivando a eventual contratação de fornecedor
para licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para a
gestão administrativa, com os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico. A abertura será no
dia 13/02/2020 às 10h00min, na sede da Câmara Municipal. Informações pelo telefone: (33)3744-9102 e e-mail: cmpalmopolis19@gmail.
com. CPL
3 cm -30 1318216 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO/MG Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº. 003/2020 - O Município
de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº.
004/2020, Modalidade Pregão Presencial Nº. 003/2020, cujo objeto
é a aquisição de serviços de vidraçaria e fornecimento de vidros em
geral, com respectivos insumos para aplicação dos mesmos com vistas
ao atendimento das demandas do Munícipio de Padre Paraíso/MG. A
Abertura será dia 13/02/2020 às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10,
Centro - CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com
Mirian Jardim Costa – Presidente da CPL, pelo e-mail: licitacaopp@
gmail.com ou pelo site: padreparaiso.mg.gov.br.
3 cm -30 1318327 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA/MG
EXTRATO DE EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020-A Prefeitura Municipal de Santa Vitória e a Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribuições, tornam pública a
realização de concurso público, destinado a selecionar candidatos para
o provimento de cargos de Nível Superior, Nível Médio, Nível Técnico
e Nível Fundamental, observados os termos das leis citadas, alterações
posteriores, legislação complementar e demais normas contidas no Edital 01/2020. As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da FUNDEP – Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.
com.br) no período de 06/04/2020 a 06/05/2020, observados o horário
de Brasília e critérios do Edital. A prova objetiva será realizada, preferencialmente em santa Vitória/MG, no dia 07/06/2020. O Edital, em
sua integra, será divulgado nos endereços eletrônicos www.santavitoria.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
4 cm -30 1318442 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO/MG
- Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº. 004/2020 - O Município
de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº.
005/2020, Modalidade Pregão Presencial Nº. 004/2020, cujo objeto é
a aquisição de merenda escolar para uso das escolas da rede municipal de ensino de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 14/02/2020
às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre
Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000.
Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa –
Presidente da CPL, pelo e-mail: licitacaopp@gmail.com ou pelo site:
padreparaiso.mg.gov.br.
3 cm -30 1318325 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ/MG
- Aviso de Retificação e Prorrogação de Licitação - Pregão 002/2020
- O Município de Sardoá - MG torna público para ciência dos interessados, o Pregão 002/2020, com abertura prevista para o dia 10/02/2020,
as 09:00, cujo objeto é Registro de Preços visando futura aquisição
de pneus novos, devidamente certificados pelo inmetro, protetores e
câmaras, serviços de alinhamento, balanceamento e cambagens para
atender as necessidades da frota de veículos, máquinas, implementos e

equipamentos pertencentes ao Poder Executivo Municipal. Prorroga-se
o prazo de abertura do edital para 14/02/2020 às 09:00, assim como
retificar o Edital. O Edital Retificado e seus anexos estarão disponíveis
no Setor de Licitações, no horário das 08h00min às 16h00min, na Rua
Padre Sady Rabelo, 121, centro, Sardoá ou solicitado através do e-mail:
licitacao@sardoa.mg.gov.br ou através do site do município https://
www.sardoa.mg.gov.br/licitacoes. Informações: Tel.: (33) 3296-1265
com Renato Ferreira de Oliveira – Presidente da CPL.
4 cm -30 1318574 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 02/2020 - O Município de
Central de Minas/MG torna público aos interessados que será realizada licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 02/2020, paracontrataçãode fornecedor objetivando o fornecimento parceladopara aquisição
de itens fracassadosde gêneros alimentícios, para suprir as necessidades de diversas Secretarias Municipais da cidade de Central de Minas/
MG, com abertura dos envelopes, no dia 12 de fevereiro de 2020, ás
08h30min, na sala de reuniões da Prefeitura. Maiores informações e
cópia do Edital poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de
Central de Minas/MG, Av. Prefeito Genil Mata da Cruz Nº 12, Centro, e ou pelo Fone (33) 3243-0223, em horário de expediente.Rogério
Alves Sobrinho – Presidente da CPL.
3 cm -30 1318218 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. Prefeitura de Ituiutaba Comunica que se encontra disponível no site https://www.ituiutaba.
mg.gov.br/licitacoes os seguintes procedimentos de acordo com Lei
8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002: Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 004/2020, Objeto: aquisição generos alimenticios diversos SMDS, Data: 14/fevereiro/2020; Horário: 08h30min (oito horas e trinta
minutos), Recursos: MDSCF/FNAS. Informações: E-mail: licitacao@
ituiutaba.mg.gov.br. Prefeitura de Ituiutaba em 30 de janeiro de 2020 Walcyr Soares Valadão - Pregoeiro.
3 cm -30 1318427 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG
Extrato de Inexigibilidade. Processo Administrativo n°001/2020.
Órgão: Câmara Municipal de Ponto Chique-MG. Contratado: Fidelis
Da Silva Morais Filho, OAB/MG 1.108-A. objeto é contratação de serviços de assessoria jurídica no âmbito administrativo da Câmara Municipal de Ponto Chique-MG. Com fins de, prestar serviços de consultoria, assessoria jurídica e de defesa dos interesses da Câmara Municipal
De Ponto Chique em juízo. Valor Global: R$42.392,00. Vigência: 31 de
Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021. Fundamento Legal: Art. 25.
inciso II, combinado com Art. 13, inciso III da Lei Federal n°8.666/93
e suas alterações.
3 cm -30 1318370 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 003/2020 - TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2020 - OBJETO: Contratação de profissionais para
atuarem na área da saúde, sendo: 01 (um) (a) enfermeiro(a) para atender o ESF do Distrito de São José do Rio Preto, 01 (um)(a) médico(a)
generalista (clinica geral) para atender o ESF - Novo Milênio; 01 (um)
(a) Médico (a) generalista (clinico geral) para atender durante 03 (três)
dias semanais, no Centro de Saúde da Sede e 01(um) (a) psicólogo (a)
para atender o NASF, em atendimento à secretaria Municipal de Saúde,
neste município. Data de julgamento: 18/02/2020 às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura, pelo e-mail. compraslicitac@
hotmail.com, ou pelo Telefone: XX38 3254 1173 no horário de 7:30
às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas. Itacambira 30 de janeiro de 2020. Ass.
Edivaldo Magalhães Filho - Presidente da CPL.
3 cm -30 1318602 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISBURGO/MG
Contrato Prestação de Serviços 01/2020 - Contratante: CM/MG - Contratado: Osimar Brandão Oliveira - MEI, Objeto: Serviços de mão de
obra com materiais necessários para adaptação nova sede da CM Valor: R$ 17.195,00 (Dezessete Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais).
Ass: Geralda Maria de Araújo Barbosa - Presidente. 22/01/2020
2 cm -30 1318397 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG
Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 023/2018 - Processo 018/2018 - Pregão Presencial 010/2018. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica, manutenção de iluminação pública incluindo serviços de
troca de lâmpada e afins . Contratado: G&E 7 Elétrica Ltda. CNPJ:
28.263.194/0001-37. Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Deisiane
Miranda Nunes - Pregoeira Municipal.
Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 003/2017 - Processo
001/2017 - Dispensa de licitação 001/2017. Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.
Contratado: Marciléia Fernandes Pereira. CPF: 910.061.556-00. Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Deisiane Miranda Nunes - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.
Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 - Processo
001/2017 - Dispensa de licitação 001/2017. Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura.
Contratado: Felipe Abi-Acl de Miranda. CPF: 319.321.948-78. Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Deisiane Miranda Nunes - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 043/2019 - Processo 027/2019 - Tomada de Preços 004/2019. Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria especializada em engenharia civil ou arquitetura e urbanismo na elaboração de projetos, relatórios e documentos necessários para liberação de
recursos, acompanhamento e monitoramento das obras entre outros
afins. Contratado: Carlos Renato Caldeira Brant Jardim - Me. CNPJ:
30.363.891/0001-01. Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Deisiane
Miranda Nunes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 006/2018 - Processo
008/2018 - Pregão Presencial 002/2018. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de serviços de internet, incluso equipamentos de instalação e manutenção, em atendimento a polícia militar no
Município de Senhora do Porto. Contratado: Gateway Telecon Ltda.
CNPJ: 17.303.838/0001-57. Vigência: 01/01/2020 a 29/02/2020. Deisiane Miranda Nunes - Pregoeira Municipal.
Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 018/2017 - Processo 004/2017 - Pregão Presencial 001/2017. Objeto: Contratação
de empresa especializada para locação de software e licença de uso,
abrangendo implantação, conversão de dados, treinamento de pessoal,
suporte e manutenção, que garantam as alterações legais, corretivas e
evolutivas no sistema a ser contratado para atender a Prefeitura Municipal de Senhora do Porto/MG. Contratado: E&L Produções de Software
Ltda. CNPJ: 39.781.752/0001-72. Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020.
Deisiane Miranda Nunes - Pregoeira Municipal.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 038/2019 - Processo
024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019. Objeto: Contratação de
serviços técnicos especializados destinados à realização de concurso
público para o provimento dos cargos efetivos vagos do quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto - MG. Contratado: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do
Norte de Minas. CNPJ: 01.440.615/0001-00. Vigência: 01/01/2020 a
31/12/2020. Deisiane Miranda Nunes - Presidente da CPL.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 042/2019 - Processo 029/2019 - Dispensa 005/2019. Objeto: Locação de copiadora
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Contratado:
Multi Copy do Brasil Ltda- ME. CNPJ: 10.583.075/0001-04. Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Deisiane Miranda Nunes - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.
Extrato do Contrato Administrativo nº 001/2019 - Processo 001/2019
- Dispensa de Licitação 001/2019. Objeto: Contratação de pessoa física
ou jurídica para prestação de serviços de Assessoramento Jurídico e
Consultoria Administrativa Pública Municipal. Contratado: Henrique
Guilherme Pereira Bretas de Campos. CPF: 048.997.436-88. Valor
total: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais). Vigência: 08/01/2020 a
07/03/2020. Deisiane Miranda Nunes.
ERRATA - Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 058/2017
- Processo 052/2017 - Dispensa de licitação 009/2017. Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento de duas salas de aula para
o pré-escolar, e uma sala de aula para o ensino fundamental destinado
ao atendimento de alunos da rede pública de ensino. ONDE SE LÊ:
Vigência: 01/01/2020 a 29/02/2020. LEIA - SE Vigência: 01/01/2020
a 31/12/2020. Deisiane Miranda Nunes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
16 cm -30 1318580 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE RESPLENDOR/MG
Pregão Presencial nº 001/2020 - A Câmara Municipal de Resplendor-MG, por ordem do Presidente, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2020, do tipo menor preço
por item. OBJETO: fornecimento parcelado e contínuo de combustível, do tipo gasolina comum e etanol para abastecimento do veículo
oficial da Câmara Municipal de Resplendor, conforme especificações
detalhadas no Termo de Referência, constante no Anexo I do Edital.
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 14 de fevereiro
de 2020 às 14h00min, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, situada a Av. Olegário Maciel, 378, Centro, Resplendor-MG. Informações
pelo telefone (33) 3263-1086, e-mail:camararesplendor@yahoo.com.
br e pelo endereço eletrônico www.camararesplendor.mg.gov.br. Presidente Álvaro Carrijo. Pregoeiro: Wilson Castelar. Resplendor-MG, 31
de janeiro de 2020.
4 cm -30 1318400 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - Processo 011/2020 - Pregão Presencial
006/2020 - Aquisição de 02 grades aradoras e 02 roçadeiras. Data de
Abertura e julgamento: dia 13/02/2020 às 08:30 horas. Edital e informações: Av. JK, 455, Centro, ou pelo Telefax 38.3678.1390. Riachinho-MG, 30/01/2020. Sonia Nunes Barbosa Batista - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG - AVISO DE
LICITAÇÃO - Processo 012/2020 - Pregão Presencial 007/2020 Aquisição de 01 veículo, tipo minivan, mínimo de 07 lugares. Data de
Abertura e julgamento: dia 13/02/2020 às 11:30 horas. Edital e informações: Av. JK, 455, Centro, ou pelo Telefax 38.3678.1390. Riachinho-MG, 30/01/2020. Sonia Nunes Barbosa Batista - Pregoeira.
3 cm -30 1318454 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE LUISBURGO/MG
Errata 001/2020 - A Câmara Municipal de Luisburgo, no uso de suas
atribuições legais torna publico, para conhecimento dos interessados, a
Errata do Edital 001/2019 - Cronograma de Datas, alteração de datas
para o início das inscrições, para realização de Concurso Público, para
provimento de vagas em dois cargos públicos passando a vigorar o Cronograma constante no site www.consultoriaer.com.br. e www.camaraluisburgo.mg.gov.br Câmara Municipal de Luisburgo 28/01/2020 - Presidente da Câmara de Luisburgo-MG.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS/MG
Tomada de Preços nº 001/2020 - Aviso Edital de Licitação - A Prefeitura Municipal de Delfinópolis, torna público que no dia 17 de fevereiro
de 2020 às 08h30min às 09 horas, na Rua José Abrão Pedro, n.º 220,
Centro, na cidade de Delfinópolis/MG - Divisão de Materiais/Compras,
serão recebidos os credenciamentos, documentação e propostas relativos à MODALIDADE Tomada de Preços nº 001/2020, tipo “MENOR
PREÇO GLOBAL”, que tem como objeto o: “Contratação de empresa
especializada em engenharia para reforma do campo de futebol “Babilônia (Ponte Alta)” conforme Convênio Sincov 874721/2018” com início da sessão as 09 horas - Delfinópolis/MG, 30 de janeiro de 2020 Suely Alves Ferreira Lemos - Prefeita.
3 cm -30 1318553 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG
Inexigibilidade de Licitação 008/2019. RATIFICAÇÃO - O Prefeito Municipal, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação 008/2019.
Objeto: Credenciamento de laboratórios de análises clínicas. Credenciados: Laboratório São Geraldo Ltda, Laboratório de Análises Santa
Lúcia Ltda, Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda-ME.
Valor Global: R$600.000,00. Vigência: 12 meses. Embasamento: art.
25, caput, Lei n° 8.666/93 e alterações. Itapecerica, 278 de janeiro de
2020. Wirley R. Reis - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG - CHAMADA
PÚBLICA 01/2020. Objeto: Credenciamento de agricultores para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados
à merenda escolar da rede municipal. Credenciamento: até as 14h30
do dia 27/02/2020. O edital está disponível no site www.itapecerica.
mg.gov.br. Eliana Lúcia R. S. Ferreira - Presidente da CPL.
4 cm -30 1318527 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG
PRC 13/2020 - PREGÃO 08/2020 - Aviso de Licitação - O Prefeito
Municipal através da CPL, vem tornar público a realização do seguinte
procedimento licitatório: - PRC 13/2020 - PREGÃO 08/2020, Objeto:
A aquisição de equipamentos (Motoniveladora e Retroescavadeira)
conforme convênio 894021/2019/MAPA-BOM JESUS DA PENHA/
MG. Realização do certame dia 17/02/2020, credenciamento a partir
das 08:00min. Abertura dos envelopes, no mesmo dia, às 08h30min,
na sala de licitações. O edital na íntegra deverá ser retirado na sede da
prefeitura municipal, no horário das 08h00min às 17h00min ou no site
www.bomjesusdapenha.mg.gov.br. Telefone para contato (035) 35631208. Publique-se. Nei André Freire - Prefeito Municipal. Thais Maria
da Silveira Souza - Presidente da CPL.
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