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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

CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 
de Belo HorIZoNTe – urBel

aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI 008/2019 

- Processo nº 01-127 .697/18-55
oBJeTo: serviços e obras de Contenção e tratamento de encosta de 
Áreas atingidas por desastres na rua Padre argemiro Moreira, Con-
junto Paulo VI . – ModalIdade: Tomada de Preços . TIPo de lICI-
TaçÃo: Menor Preço, aferido de forma global . reGIMe de eXeCu-
çÃo: empreitada por preço unitário . reCursos: são originários de 
Termo de Parceria n.º 0010/2012/SEDEC/PBH firmado com o Ministé-
rio da Integração Nacional, sob o processo n .º 59050 .001167/2011-14, 
a serem alocados no Fundo Municipal de Habitação Popular da secre-
taria Municipal de obras e Infraestrutura (sMoBI), conforme dota-
ção orçamentária para o exercício de 2019 número: 2704 .1100 .16 .4
82 .225 .1231 .0019 .449051 .04 .04 .30 – sICoM 137 . daTa do Jul-
GaMeNTo: 26 de junho de 2019 . HorÁrIo do JulGaMeNTo: 
09h30m . oBTeNçÃo do edITal: o edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados na supervisão administrativa e de acervo 
– Protocolo Geral da sede da Companhia urbanizadora e de Habitação 
de Belo Horizonte – urBel, localizada em Belo Horizonte, MG, na 
avenida do Contorno, 6 .664, 1º andar , bairro savassi, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às 
16h00min e no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes . as cópias 
poderão ser obtidas por meio digital, mediante o fornecimento pelo 
interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado, ou por cópia repro-
gráfica, com o recolhimento do valor correspondente através de depó-
sito ou transferência direta em conta corrente da urBel, mediante 
apresentação de comprovante . os projetos serão disponibilizados em 
meio digital, no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes ou mediante 
apresentação de Cd-r ou dVd-r não utilizados .

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019 .
Josué Costa Valadão

secretário Municipal de obras e Infraestrutura
8 cm -05 1236060 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
seCreTarIa MuNICIPal de oBras e INFraesTruTura

CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 
de Belo HorIZoNTe – urBel

aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI 010/2019 – 

CC - Processo nº 01-007 .719/19-08
 oBJeTo: registro de Preços para contratação de serviços e obras de 
recuperação e estabilização de edificações e de áreas de risco geológico 
através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco 
– Pear, junto às Vilas, favelas e áreas de interesse social do Município 
de Belo Horizonte – ModalIdade: Concorrência . TIPo de lICI-
TaçÃo: Menor Preço, aferido de forma global . reGIMe de eXe-
CuçÃo: empreitada por preço unitário . reCursos: são originários 
do Fundo Municipal de saneamento, a serem alocados no Fundo Muni-
cipal de Habitação Popular da secretaria Municipal de obras e Infra-
estrutura (sMoBI), conforme dotação orçamentária para o exercício 
de 2019 número: 2704 .1100 .16 .482 .225 .1231 .0019 .449051 .04 .04 .00 – 
sICoM 177 . daTa do JulGaMeNTo: 10 de julho de 2019 . HorÁ-
rIo do JulGaMeNTo: 09h30m . oBTeNçÃo do edITal: o edi-
tal e seus anexos estarão à disposição dos interessados na supervisão 
administrativa e de acervo – Protocolo Geral da sede da Companhia 
urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – urBel, localizada 
em Belo Horizonte, MG, na avenida do Contorno, 6 .664, 1º andar , 
savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00min às 12h00min 
e de 14h00min às 16h00min e no sitehttps://prefeitura .pbh .gov .br/lici-
tacoes . as cópias poderão ser obtidas por meio digital, mediante o for-
necimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado, ou 
por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor correspondente 
através de depósito ou transferência direta em conta corrente da Urbel, 
mediante apresentação de comprovante .
Belo Horizonte, 04 de junho de 2019 .

Josué Costa Valadão
secretário Municipal de obras e Infraestrutura 

8 cm -05 1236069 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE

seCreTarIa MuNICIPal de oBras e INFraesTruTura
CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 

de Belo HorIZoNTe – urBel
aVIso de lICITaçÃo

lICITaçÃo urBel/ sMoBI 011/2019 – 
CC - Processo nº 01-126 .381/18-46

 oBJeTo: serviços e obras de urbanização e construção de unidades 
habitacionais na Vila Bandeirantes, empreendimento nº 23, do Pro-
grama orçamento Participativo oP 2009/2010 e empreendimento nº 
18, do Programa orçamento Participativo oP 2013/2014 . – Moda-
lIdade: Concorrência . TIPo de lICITaçÃo: Menor Preço, afe-
rido de forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por 
Preço unitário . reCursos: são originários da conta alienação e do 

Fundo Municipal de saneamento, a serem alocados no Fundo Muni-
cipal de Habitação Popular da secretaria Municipal de obras e Infra-
estrutura (sMoBI), conforme dotação orçamentária para o exercício 
de 2019 números: 2704 .0200 .16 .482 .225 .1231 .0008 .449051 .04 .08 .00 
– sICoM 177- para as obras de urbanização e 2704 .0200 .16 .482 .225 .1
231 .0008 .449051 .04 .08 .00 – sICoM 192 – para as obras de construção 
de unidades Habitacionais . daTa do JulGaMeNTo: 11 de julho 
de 2019 . HorÁrIo do JulGaMeNTo: 14h30m . oBTeNçÃo do 
edITal: o edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
na supervisão administrativa e de acervo – Protocolo Geral da sede da 
Companhia urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – urBel, 
localizada em Belo Horizonte, MG, na avenida do Contorno, 6 .664, 
1º andar, savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00min 
às 12h00min e de 14h00min às 16h00min e no sitehttps://prefeitura .
pbh .gov .br/licitacoes . as cópias poderão ser obtidas por meio digital, 
mediante o fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não 
utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor cor-
respondente através de depósito ou transferência direta em conta cor-
rente da urbel, mediante apresentação de comprovante . os projetos 
serão disponibilizados em meio digital, no site https://prefeitura .pbh .
gov .br/licitacoesou mediante apresentação de Cd –r ou dVd-r não 
utilizados .

Belo Horizonte, 05 de junho de 2019 .
 Josué Costa Valadão

secretário Municipal de obras e Infraestrutura
9 cm -05 1236104 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
seCreTarIa MuNICIPal de oBras e INFraesTruTura

CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 
de Belo HorIZoNTe – urBel

aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI 009/2019 

- Processo nº 01-010 .975/19-38
oBJeTo: serviços e obras de recuperação estrutural do Centro de 
referência e assistência social (Cras) Califórnia . – ModalIdade: 
Tomada de Preços . TIPo de lICITaçÃo: Menor preço, aferido de 
forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por preço uni-
tário . reCursos: são originários da Conta alienação, a serem aloca-
dos no Fundo Municipal de Habitação Popular da secretaria Municipal 
de obras e Infraestrutura (sMoBI), conforme dotação orçamentária 
para o exercício de 2019 número: 2704 .1100 .16 .482 .064 .1207 .0004 .44
9051 .04 .04 .00 – sICoM 192 . daTa do JulGaMeNTo: 12 de julho 
de 2019 . HorÁrIo do JulGaMeNTo: 09h30m . oBTeNçÃo do 
edITal: o edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
na supervisão administrativa e de acervo – Protocolo Geral da sede da 
Companhia urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – urBel, 
localizada em Belo Horizonte, MG, na avenida do Contorno, 6 .664, 
1º andar , savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00min 
às 12h00min e de 14h00min às 16h00min e no sitehttps://prefeitura .
pbh .gov .br/licitacoes . as cópias poderão ser obtidas por meio digital, 
mediante o fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não 
utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor cor-
respondente através de depósito ou transferência direta em conta cor-
rente da urBel, mediante apresentação de comprovante . os projetos 
serão disponibilizados em meio digital, no site https://prefeitura .pbh .
gov .br/licitacoes ou mediante apresentação de Cd-r ou dVd-r não 
utilizados .

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019 .

Josué Costa Valadão
secretário Municipal de obras e Infraestrutura

8 cm -05 1235882 - 1

Câmara municipal 
de Belo Horizonte

CÂmArA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo eleTrÔNICo 18/2019
a Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 10:00 horas do 
dia dezenove de junho de 2019, pelo site www .comprasnet .gov .br, lici-
tação na modalidade Pregão eletrônico, tendo por objeto registro de 
Preços para contratação de serviços gráficos para os gabinetes dos vere-
adores da CMBH referente ao exercício de 2019 . 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 escla-
recimentos adicionais .

Belo Horizonte, 05 de junho de 2019 .
elenice Maria Pereira - Pregoeira

4 cm -05 1235900 - 1

Particulares e Pessoas Físicas

24 cm -05 1236029 - 1

INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A.
CNPJ  nº 18.891.036/0001-78 - NIRC 31300038122 de 24.11.76

Capital Autorizado ............................................... R$182.761.000,00
Capital Subscrito/Integralizado ........................... R$115.740.637,00
201ª ATA DA ASSEmBLÉiA GErAL orDiNáriA E
EXTrAorDiNáriA rEALiZADA Em 24 DE ABriL DE 2019.
As oito horas, do dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil e
dezenove, em sua sede social, na Av. Kenzo Miyawaki, 820 - Distrito
Industrial de Pirapora/MG, reuniram-se em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, em primeira convocação, os acionistas
da Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileiros S.A. Nos
termos estatutários, assumiu à Presidência da mesa o Sr. Mario
Kiyoshi Azeka, por indicação do Sr. Kazuo Hayashi, membro do
Conselho de Administração, conforme faculta o Art. 16 do estatuto
social, o qual convidou a mim, Wilson Oliveira para secretariar os
trabalhos. Composta a mesa, de inicio, foi verificado o Livro de
Presença de Acionistas, as procurações e os documentos pessoais
dos respectivos procuradores e tendo sido constatado o quorum
legal, com a presença de acionistas representando 100% do capital
com direito a voto, e verificada a regularidade dos documentos, o
Sr. Presidente declarou instalada a assembléia, esclarecendo que a
forma da ata seria de inteiro teor. Prosseguindo, foi, por mim, lido
o Edital de Convocação, publicado no jornal “Minas Gerais - Caderno
2”, nos dias 20 - fl.10; 21 - fl. 2; 22 - fl. 18; e, no “Diário do Comércio”,
dias 20 - fl. 8; 21 - fl. 12; 22 - fl. 6; todos no mês de março de 2019,
nos seguintes termos: Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-
Brasileiros S.A. - CNPJ Nº 18.891.036/0001-78 - Convocação -
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Ficam convocados
os senhores acionistas da Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-
Brasileiros S.A., a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, na sede social na Av. Kenzo Miyawaki, 820 - Distrito
Industrial de Pirapora/MG, no dia 24 de abril de 2019, às 08:00
horas, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: Assembléia
Geral Ordinária: a) Examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria
e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018; b) Deliberar
sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição
de Dividendo; c) Fixação da remuneração da Administração.
Assembléia Geral Extraordinária: a) Outros assuntos de interesse
social. Pirapora, 18 de março de 2019. Kazuo Hayashi - Conselho
de Administração. Dando continuidade foi lido também o Aviso aos
Acionistas, publicado no jornal “Minas Gerais - Caderno 2”, nos
dias 14 - fl. 1; 15 - fl. 1; 16 - fl. 1; e, no “Diário do Comércio”, dias
14 - fl. 8; 15 - fl. 11; 16 - fl. 10; todos no mês de março de 2019, nos
seguintes termos: Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-
Brasileiros S.A - CNPJ nº 18.891.036/0001-78 - Aviso aos Acionistas
- Comunicamos que encontram-se à disposição dos senhores
acionistas, na sede social da empresa, na Av. Kenzo Miyawaki, 820
- Distrito Industrial de Pirapora/MG, os documentos a que se refere
a Lei nº 6.404/76, art. 133, com as alterações promovidas pela Lei
nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
Dezembro de 2018. Pirapora, 12 de Março de 2019. Kazuo Hayashi
- Conselho de Administração. Em pauta o item “a” dos assuntos

ordinários, primeiramente, foram lidos o Relatório da Diretoria e as
Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, publicados nos
jornais “Minas Gerais - Caderno 2”, no dia 16, fl. 2 e no “Diário do
Comércio”, no dia 13, fl. 9, ambos no mês de abril de 2019. A seguir,
tendo sido solicitado esclarecimentos, quanto aos elevados valores
apresentados no Ativo Circulante e não Circulante, o Sr. Presidente
esclareceu que: a) A conta de Impostos a Recuperar, no valor de
R$19.675.137,00, se referem a ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL, os quais estão sendo compensados mensalmente; b) no
Realizável a Longo Prazo, que os Impostos a Recuperar/Ressarcir,
no valor de R$1.848.907,00, se referem ao ICMS das exportações,
PIS e COFINS a ressarcir, e ao de consumo de energia elétrica
(CEMIG), cujo total está sendo discutido judicialmente; c) com
relação à conta Depósito Judicial, no valor de R$1.365.879,00, se
refere a Reclamação Trabalhista, Cíveis, IRPJ e CSLL, que estão
sendo questionados judicialmente. Não havendo outro
questionamento, o item “a” da pauta foi submetido à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade, com a abstenção dos legalmente
impedidos. Passando-se ao item “b”, destinação do Lucro Líquido
do Exercício e Distribuição de Dividendos, foi esclarecido que, em
virtude do lucro de R$ 6.954.115,90, apresentado no exercício findo
de 2018, que deduzido os prejuízos acumulados dos exercícios
anteriores, não haveria distribuição de dividendos. Após
esclarecimento, o item “b” do Edital de Convocação foi aprovado
por unanimidade com as abstenções dos legalmente impedidos. Em
pauta o item “c” referente fixação da remuneração mensal dos
administradores, foi proposto R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos
reais) para Diretor Presidente; para os Diretores Industrial e
Administrativo, foi proposta  a da quantia de R$20.250,00 (Vinte mil
e duzentos e cinquenta reais) para cada um, e R$ 8.000,00 (Oito mil
reais) para cada um dos demais Diretores; e, para membros do
Conselho de Administração, R$ 500,00 (Quinhentos reais), para
cada membro, sendo que os Conselheiros Senhores Shigeji Miyawaki
e Kazuo Hayashi, renunciaram receber a respectiva remuneração.
Submetida a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade
com abstenção dos legalmente impedidos. Esgotados os assuntos
ordinários, passou-se aos extraordinários e atendendo ao item “a”
da pauta e não havendo pedido de qualquer acionista, para a
instalação do Conselho Fiscal, o Sr. Junzo Katayama sugeriu que
não houvesse a sua instalação. Submetida à votação, a Assembléia
deliberou pela não instalação do Conselho Fiscal. Finalmente,
esgotados todos os assuntos e ninguém mais fazendo uso da palavra,
foram suspensas as Assembléias, por tempo necessário à lavratura
da ata, e, reabertos os trabalhos, após lida e estando conforme, a ata
foi aprovada por aclamação. Antes de encerrar, o Sr. Presidente
agradeceu a todos os acionistas e administradores presentes,
seguindo-se as assinaturas dos mesmos. Mario Kiyoshi Azeka,
presidente da mesa; Wilson Oliveira, secretário.Acionistas: Kazuo
Hayashi; Junzo Katayama; Mario Kiyoshi Azeka; por Osaka Special
Alloy Co., Ltd - Josmar Soares. A presente é transcrição fiel da ata
lavrada no livro nº 3 que está registrado na JUCEMG sob nº 60776196,
em 27 de setembro de 1991. Pirapora, 24 de abril de 2019. Wilson
Oliveira - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico registro sob o nº 7281179 em 29/04/2019 da Empresa
Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileiros S.A, Nire
31300038122 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

13 cm -03 1234744 - 1

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. – AIR BRASIL
NIRE - 31300046222 - CNPJ/MF 17.162.579/0001-91

Ata da Assembléia Geral Ordinária 
realizada em 30 de abril de 2019

01 - Data da Realização: trinta de abril de dois mil e dezenove, às 
dez horas. 02 - Local: Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, 
Belo Horizonte, MG, sede da Companhia. 03 - Convocação: editais 
de convocação aos acionistas publicados nos dias 09, 10 e 11 de abril 
último no jornal “Minas Gerais” e nos dias 09, 10 e 11 de abril último 
no jornal “Estado de Minas”. 04 - Presença: presentes os acionistas 
que representam mais de 2/3 (dois terços) do capital da Companhia 
com direito a voto. 05 - Mesa Diretora: Presidente, Sr. Eduardo de 
Pereira Vaz, e, Secretária, Sra. Margherita Coelho Toledo. 06 - 
Ordem do Dia: (a) tomada de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial e das 
outras Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado 
em 31.12.2018; e (b) deliberação acerca da absorção dos prejuízos 
do exercício social encerrado em 31.12.2018 pelas reservas de 
retenção lucros da Companhia. 07 - Deliberações: Após discutirem 
as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, detentores de 
mais de 2/3 (dois terços) do capital da Companhia com direito a voto, 
deliberaram as matérias a seguir descritas. (i) Lavrar a presente ata em 
forma de sumário das deliberações. (ii) Aprovar, sem restrições, após 
discussão e votação, o Relatório da Administração e demais peças 
que o acompanham (Balanço Patrimonial, outras Demonstrações 
Financeiras e notas explicativas), todos relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2018, publicados nos jornais “Minas Gerais” e 
“Estado de Minas”, em suas edições do dia 23.04.2019 e colocados 
à disposição dos Senhores Acionistas conforme aviso publicado nos 
jornais “Minas Gerais” e “Estado de Minas”, nas edições dos dias 
27, 28 e 29 de março último. (iii) Determinar, nos termos do artigo 
189, parágrafo primeiro, da Lei n.° 6.404/76, que o prejuízo havido 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor 
de R$ 20.385.435,48 (vinte milhões, trezentos e oitenta e cinco 
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 
seja absorvido pelas reservas de retenção de lucros da Companhia.  
(iv) A remuneração global para os administradores (diretores) da 

de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (v) A Diretoria da 
Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das 
deliberações aprovadas pelo presente instrumento. 08 - Aprovação das 
Deliberações: todas as deliberações constantes da pauta de trabalho 
foram aprovadas por unanimidade, sem restrições ou emendas, 
abstendo-se de votar os interessados. 09 - Aprovação e Assinatura 
da Ata: esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes 
a saber: Sr. Eduardo de Pereira Vaz, Presidente da mesa e acionista; 
Sr. José Afonso Assumpção (representado pelo seu procurador 
Sr. Eduardo de Pereira Vaz), acionista; Sirius Participações Ltda. 
(representada pelo Sr. Eduardo de Pereira Vaz), acionista; BL 
Holdings B.V. (representada por sua acionista BL Scotia LP, que é 
representada por Bristow U.S. LLC), acionista; e Margherita Coelho 
Toledo, Secretária. 10 - Data e Local: Belo Horizonte, 30 de abril de 

Junta Comercial do Estado de 

da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 
31300046222 e protocolo 192130048 - 21/05/2019. Autenticação: 
1767C3194D71DCC57453D8B8928E788FDB57E791. Marinely de 

12 cm -05 1236043 - 1

INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A.
CNPJ  nº 18.891.036/0001-78 - NIRC 31300038122 de 24.11.76

Capital Autorizado .............................................. R$182.761.000,00
Capital Subscrito/Integralizado ......................... R$115.740.637,00
202ª Ata da reunião do Conselho de Administração da Sociedade
- inonibrás - inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileiros S.A.,
Realizada em 24 de Abril de 2019. Aos vinte e quatro dias do mês
de Abril de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede social da
Inonibrás - Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileiros S.A., na
Avenida Kenzo Miyawaki nº 820 - Distrito Industrial de Pirapora/
MG, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa, estando
presentes os conselheiros, Senhores Kazuo Hayashi e Junzo
Katayama. Na forma estatutária, assumiu a presidência dos
trabalhos, o Sr. Junzo Katayama, em substituição ao Presidente do
Conselho, Sr. Shigeji Miyawaki, conforme previsto no art. 24 do
Estatuto Social, o qual convidou a mim, Wilson Oliveira, para
secretário. Pelo Presidente, foi dado início aos trabalhos,
anunciando que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a
eleição dos membros que deverão compor a Diretoria Executiva
da Sociedade por um (1) ano, de acordo com o Estatuto Social,
propondo em seguida, a reeleição dos atuais membros. Posta em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido eleitos
para gerir e administrar a sociedade, os seguintes membros: para
o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Kazuo Hayashi, japonês, casado,
industriário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE
nº V134944-L/DPF e CPF nº 185.128.168-13, residente e domiciliado
à Rua Manoel Conceição Araujo, 289, bairro Cinquentenário em
Pirapora/MG - CEP 39270-000; Diretor Industrial, o Sr. Jose Maria
dos Santos, brasileiro, casado, industriário, portador da Cédula de
Identidade RG. nº MG-2.121.243 - SSP/MG e CPF nº 311.786.266-
87, residente e domiciliado à Rua José Jorge Hatem, 486 - Bairro
Santos Dumont, em Pirapora/MG - CEP 39270-000; Diretor
Administrativo, o Sr. Wilson Oliveira, brasileiro, casado,
industriário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 3.400.114
- SSP/MG e CPF nº 234.116.786-15, residente e domiciliado à Rua
Arnaldo Gonzaga, 281 - Bairro Nova Pirapora, em Pirapora/MG
- CEP 39270-000. Foi declarado pelos membros da Diretoria, que
não têm qualquer impedimento legal para o exercício da função,
sob as penas da lei. E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
deu a palavra a quem quisesse fazer uso da mesma e não havendo
qualquer manifestação, deu por encerrada a reunião, à vista do
que eu Wilson Oliveira, secretário, lavrei a presente ata que, lida
e achada conforme, vai por mim e pelos demais conselheiros
assinada. as) Junzo Katayama, por si e pelo Presidente do Conselho,
e Kazuo Hayashi, Conselheiro. A presente é transcrição fiel da ata
lavrada no livro nº 3 que está registrada na JUCEMG sob nº 06015979
em 27 de junho de 2003, eu Kazuo Hayashi, lavrei a presente Ata
da Reunião, lido conforme, vai por mim assinada. Pirapora, 24 de
Abril de 2019. Kazuo Hayashi - Diretor Presidente. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 7280873 em
29/04/2019 da Empresa Inonibrás - Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-
Brasileiros S.A., Nire 31300038122 -  Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral

 
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 320190605191651021.
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ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 567 2.907
Tributos a recuperar 14 27
Outros recebíveis 79 85

660  3.019 
Não circulante
Partes relacionadas 604 -
Imobilizado líquido 35.148 36.378
Outros recebíveis 10 -

 35.762  36.378 
Total do ativo  36.422  39.397 

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Resultado líquido do exercício 459 (1.675)
Ajustes ao lucro líquido
Depreciação 1.557 1.578

946 1.224
Resultado venda ativo imobilizado 3 -

 2.965  1.127 
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Tributos a recuperar 13 (13)
Outros recebíveis 44 (15)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 26 (205)
Imposto de renda e contribuição social 
a pagar 10 (1)

(69) 80
Obrigações sociais 7 -
Outras exigibilidades (2.343) 2.343
Caixa líquido (aplicado nas)
Gerado pelas atividades operacionais  653  3.316
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (387) (410)
Venda de imobilizado 57 -
Caixa líquido (aplicado nas)
Gerado pelas atividades de investimento  (330)  (410)

Empréstimos captados junto a partes 
relacionadas 5.180 1.952
Pagamento de empréstimos captados junto 
a partes relacionadas (4.777) -
Amortização de empréstimos e 

(3.066) (1.776)
Amortização de juros sobre empréstimos e 

- (1.145)
Caixa líquido (aplicado nas)
Gerado pelas atividades de 

 (2.663)  (969)
Aumento (redução) de
Caixa e equivalentes de caixa, líquidos  (2.340)  1.937
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 2.907 970

exercício 567 2.907
Variação no exercício  (2.340)  1.937 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante

2.593 2.168
Fornecedores 39 13
Imposto de renda e contribuição social a 
pagar 55 45

34 103
Obrigações sociais 93 86
Outras exigibilidades - 2.343

 2.814  4.758 
Não circulante

2.118 4.615
Partes relacionadas 3.248 2.241

5.754 6.014
 11.120  12.870 

Total do passivo  13.934  17.628 

Patrimônio líquido
Capital social 50 50
Ágio na subscrição de ações 6.981 6.981
Ajustes de avaliação patrimonial 11.171 11.675
Reserva legal 10 10
Reserva de lucros 4.276 3.053
Total do patrimônio líquido  22.488  21.769 
Total do passivo e patrimônio líquido  36.422  39.397 

31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida de geração de energia 6.827 6.467
Custo da energia gerada (4.062) (3.379)
Resultado bruto  2.765  3.088 
Despesas gerais e administrativas (791) (665)
Despesas tributárias (22) (130)

CCEE 34 (2.343)
Outras despesas e receitas (390) (292)
Resultado operacional  1.596  (342)

16 140
(954) (1.225)
 (938)  (1.085)

Resultado antes do imposto 
de renda e da contribuição social  658  (1.427)
Imposto de renda e contribuição social 
correntes (199) (248)
Resultado líquido do exercício  459  (1.675)

Capital 
social

Ágio na 
subscrição 
de ações

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Reserva 

legal
Reserva de 

lucros
Prejuízos 

acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016 50 6.981 12.179 - 3.974 - 23.184
Realização da reserva de reavaliação - - (504) - 504 - -

- - - - 260 - 260
Resultado líquido do período - - - - - (1.675) (1.675)
Constituição da reserva legal - 10 - (10) -
Constituição da reserva de lucros - - - - (1.685) 1.685 -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 50 6.981 11.675 10 3.053 - 21.769
Realização da reserva de reavaliação - - (504) - 504 - -

- - - - 260 - 260
Resultado líquido do período - - - - 459 - 459
Saldo em 31 de dezembro de 2018 50 6.981 11.171 10 4.276 - 22.488

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ mil)

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017  (Em R$ mil)

Demonstração do resultado do exercício 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ mil)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ mil)

RELATÓRIO MG – 2019/025

GESM - GERAÇÃO DE ENERGIA SUL DE MINAS S.A. 
CNPJ: 16.365.836/0001-20

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as 

Aos Acionistas e Administradores da GESM - GERAÇÃO DE 
ENERGIA SUL DE MINAS S.A. Belo Horizonte-MG. - Opinião: 

de Energia Sul de Minas S.A. (“GESM” ou “Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 

como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 

Geração de Energia Sul de Minas S.A em 31 de dezembro de 2018, o 

adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC 
TG 1000). Base para opinião: 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 

em relação à GESM - Geração de Energia Sul de Minas S.A. de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 

Ênfase: 
9.1, a Companhia mantém registrado em seu patrimônio líquido ágio 
sobre subscrição de ações, no montante de R$ 6.981 mil. Nossa opinião 

de 2018, passivos com empresas ligadas e/ou sócios no montante 
de R$ 3.248 mil. A liquidação de tais transações está parcialmente 
pendente de longa data, no entanto, os direitos e obrigações se 
encontram devidamente registrados pelas contrapartes. De acordo 

que tais valores sejam integralmente quitados. Nossa opinião não 
contém ressalvas relacionadas a este assunto. Responsabilidades da 

A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando  aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 

parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 

em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 

e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 

e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

de 2019. Gilberto Galinkin -  Contador CRC MG - 035.718/O-8. 
Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes  - CRC MG - 
005.455/O-1.

Romero Machado Ferreira
Diretor Presidente - CPF: 036.389.146-31
Streamlinedxp Serviços Contábeis Ltda.

CRC-MG-009165/O-0
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.

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA mACro rEGiÃo Do SuL DE miNAS -

 extrato de Publicação do edital de licitação - Modalidade: Pregão Pre-
sencial nº 010/2019 - Processo nº 060/2019 - CIssul, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação Pública, 
com a Finalidade: registro de preços para contratação de empresa espe-
cializada para serviços de recarga, testes hidrostático, venda de extin-
tores e acessórios, para uso no prédio da sede administrativa/regula-
dora, base descentralizada de varginha, almoxarifado, ambulâncias e 
veículos oficiais do cissul/samu. Data Abertura: 02/07/2019 - Horário: 
08:30h - Tipo: Menor Preço por lote . o inteiro teor do edital licitató-
rio está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17 horas, 
na rua João urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/
MG, no site www .cissulsamu .com .br/licitacoes ou ainda pelo e-mail: 
licitacoes@cissul .saude .mg .gov .br . sarah Castro de oliveira Morales, 
Pregoeira do CIssul . Varginha, 06 de junho de 2019 .

4 cm -05 1235772 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 

Do ALTo Do rio PArá- CiSPArA
 -ProCesso lICITaTÓrIo 10/2019 . Pregão Presencial 5/2019 . 
registro de Preços 5/2019 . objeto: contratação de serviços de exames 
médicos. Abertura: 18.06.2019as 09h30min. Informações e edital: CIS-
ParÁ (rua raquel Ferreira, 559, Vila raquel, Pará de Minas, CeP 
35 .661-008), Tel .373231-3700, e-mail: cispara .licitacao@gmail .com, 
site www .consorciocispara .com .br . embasamento lei 10 .520/2002 . 
Bruna souza, Pregoeira .

2 cm -05 1235779 - 1
 SAAE /FormiGA / mG

torna público que fará realizar o Processo licitatório Nº0040/2019 
–Pregão Presencial Nº035/2019 – registro de Preço – Tipo: MeNor 
Preço Por loTe . objeto:aQuIsIçÃo de MaTerIaIs Para 
os seTores de ÁGua e esGoTo . a abertura da sessão será às 
08h30min, do dia: 24/06/2019. Local: Rua Antônio José Barbosa, 723 
– B. Santa Luzia – Aos interessados, informações, bem como o edi-
tal completo está à disposição no site: www .saaeformiga .com .br–Záira 
rangel – Pregoeira .

2 cm -05 1236159 - 1
 SAAE BoA ESPErANÇA – mG

 serviço autonomo de Água e esgoto de Boa esperança – MG, aviso 
edital Pregão Presencial Nº 17-19 . o serviço autonomo de Água e 
Esgoto do município de Boa Esperança - MG, através da Pregoeira 
Valdinea de oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº 
17-19– Processo nº 112/19, sendo menor preço por item, para aqui-
sição tubos e conexões em pvc e ferro fundido com abertura para o 
dia 19/06/19 às 09:15 nove horas e quinze minutos . a cópia na íntegra 
do Edital poderá ser retirada junto à Comissão de Apoio ou através da 
página da Internet www .saae .boaesperanca .mg .gov .br ou pelo e-mail 
licitacao@saae .boaesperanca .mg .gov .br . Qualquer informação adicio-
nal pelo telefone 35-3851-0559 . Boa esperança – MG, 05 de junho 
de 2019 .

3 cm -05 1235889 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo-SAAE-CAETÉ/mG,

e aNalÍTICa QuÍMICa INdÚsTrIa e CoMÉrCIo lTda 
ePP-CNPJ:08 .072 .145/0001-00-eXTraTo de PuBlICaçÃo 
do TerMo de dIsTraTo ao CoNTraTo Nº: 009/2019-
objeto:distrato deClÍNIo da CoNTraTada do item 03-Hidróxido 
de Cálcio em suspensão aquosa-Contrato original .Fundamento:Tomada 
de Preços 003/2019,cfe. Lei nº 8666/93.Caeté-MG,29/05/2019-Regina 
de Fátima Vieira santos-diretora adm .Financeira .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/MG, 
e BauMINas QuÍMICa N/Ne lTda-CNPJ: 23 .647 .365/0001-08-
eXTraTo de CoNTraTo Nº:011/2019 -objeto:Hidróxido de Cál-
cio em suspensão aquosa-com o total de r$58 .000,00(Cinquenta e  
oito mil reais)-Vigência:31/12/2019-Fundamento Tomada de Preços nº 
003/2019,cfe  Lei nº:8.666/93 de 21/06/93 c/ suas alterações:Orçamento 
2019 da Autarquia.Caeté/MG,29/05/2019-Regina de Fátima Vieira 
santos-diretora adm .Financeiro .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/MG,e 
GesTCoM INForMÁTICa lTda-ePP-CNPJ:09 .666 .624/0001-17-
2ºTerMo adITIVo CoNTraTo Nº:042/2017-objeto:reajustar 
em 8,6555%(oito vírgula seis mil quinhentos e cinquenta e cinco por 
cento)item único  Contrato original,e Prorrogar a Vigência:01/06/2019 
à 01/06/2020-Fundamento:Pregão Presencial nº:002/2017,cfe a 
Lei nº:8666/93-Dotação:Orçamento 2019 da Autarquia.Caeté/
MG,01/06/2019-alana de lourdes arruda-diretora adm . Financeira .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/
MG,e GM reCuPeraçÃo de MoTores elÉTrICos lTda-
Me-CNPJ:03 .479 .922/0001-11-1º TerMo adITIVo CoNTraTo 
Nº:044/2018–objeto:Prorrogar a Vigência:01/06/2019 à 01/06/2020-
Fundamento:Tomada de Preços nº 019/2018,cfe a lei nº:8666/93-
Dotação:Orçamento 2019 da Autarquia.Caeté/MG,01/06/2019-Alana 
de lourdes arruda-diretora adm . Financeira .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo- saae-CaeTÉ/
MG . e MaTos & sIlVa, TraNsPorTes, CoMÉrCIo e serVI-
ços lTda-CNPJ:05 .049 .369/0001-02-1º TerMo adITIVo ao 
CoNTraTo Nº:052/2018–objeto:Prorrogar a Vigência:04/06/2019 
à 04/06/2020-Fundamento:Tomada de Preços nº 021/2018,cfe . a 
Lei nº:8666/93-Dotação:Orçamento 2019 da Autarquia. Caeté/
MG,01/06/2019-alana de lourdes arruda-diretora adm . Financeira .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo – saae-CaeTÉ/
MG .-eXTraTo do TerMo de CaNCelaMeNTo do PrC 
Nº011/2019- TOMADA DE PREÇOS Nº008/2019- O SAAE de Caeté/
MG, através de sua Diretora Adm.Financeiro torna
público para conhecimento dos interessados,que está CaNCelada a 
Tomada de Preços nº008/2019-Processo nº001/2019,para aquisição de 
TuBos GalVaNIZados .MoTIVo:o cancelamento da Tomada de 
Preços nº:008/2019, devido as Normas NBr-5580 e NBr-5590 exi-
gidas no edital serem divergentes não podendo ser aplicadas para o 
mesmo objeto licitado .após a reformulação do novo edital pelo setor 
competente a CPL promoverá novo Certame.Caeté/MG,29/05/2019-
regina de Fátima Vieira santos-diretora adm . Financeiro .

11 cm -05 1236079 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoToDE ViÇoSA-mG

 - republicação
encontra-se abertona sede do serVIço auTÔNoMo de ÁGua 
e esGoTode VIçosa-MG, o PregãoPresencial n .º 017/2019, de 
Registro de Preços para expectativa de aquisição de anéis de con-
creto armado . abertura do certame será realizada no dia 19/06/2019 às 
14h00min, na sala de licitações do SAAE, sito à Rua do Pintinho, S/N, 
bairro Bela Vista, em Viçosa- MG . detalhes do Pregão encontram-se à 
disposição dos interessados, no endereço acima, ou pelo telefone (31) 
3899-5608, ou ainda pelo site www .saaevicosa .mg .gov .br . luciano Pio-
vesan leme – diretor Presidente . Viçosa, 06 de junho de 2019 .

serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTode VIçosa-MG
encontra-se abertona sede do serVIço auTÔNoMo de ÁGua 
e esGoTode VIçosa-MG, o PregãoPresencial n .º 021/2019, de 
registro de Preços para expectativa de prestação de serviços de injeção 
de resina de poliuretano, em trincas ou fissuras, de paredes de reser-
vatórios de água tratada . abertura do certame será realizada no dia 
24/06/2019 às 14h00min, na sala de licitações do SAAE, sito à Rua 
do Pintinho, s/N, bairro Bela Vista, em Viçosa- MG . detalhes do Pre-
gão encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, 
ou pelo telefone (31) 3899-5608, ou ainda pelo site www .saaevicosa .
mg .gov .br . luciano Piovesan leme – diretor Presidente . Viçosa, 06 de 
junho de 2019 .

serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTode VIçosa-MG
CoNVoCaçÃo de 2º (seGuNdo) ColoCado 

do PreGÃo - n .º 015/2019 .
o saae de VIçosa-MG comunica a todos interessados que a 
empresa lIMPe FaCIl ProduTos de lIMPeZa e desCarTa-
VeIs lTda-Me, CNPJ: 15 .007 .063/0001-47 teve a sua proposta des-
classificada do processo nº 020/2019, pregão 015/2019, por apresentar a 
amostra referente ao Item 01 - saco plástico para lixo, com capacidade 
para 200 litros e do Item 02 - saco Plástico para lixo com capacidade 
de 100lts em desconformidade ao solicitado. Dessa forma ficam convo-
cadas as empresas que participaram do certame registrando-se que as 
remanescentes na ordem de classificação foram: Item 01 – Comercial 
B & F ltda – Me, CNPJ 07 .051 .239/0001-30, no valor de r$ 0,39 e o 
Item 02 – Exata Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 17.591.262/0001-70, 
no valor de r$ 26,00 . as licitantes deverão comparecer na sala de lici-
tações do SAAE no dia 11/06/2019 às 14h00min, para que juntamente 
com o Pregoeiro e equipe de apoio procedam a abertura dos envelo-
pes de habilitação para apreciação da documentação requerida no ins-
trumento convocatório e para se manifestar a respeito do interesse em 
fornecer os produtos constantes em sua proposta, desde que estejam 
de acordo com o edital, bem como para definição do preço final. Deta-
lhes pelo telefone (31) 3899-5608, ou ainda pelo site www .saaevicosa .
mg .gov .br . luciano Piovesan leme – diretor Presidente . Viçosa, 06 de 
junho de 2019 .
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HoSPiTAL E mATErNiDADE SANTA HELENA S/A
CNPJ 20 .377 .941/0001-56

CoNVoCaçÃo
srs . acionistas do HosPITal e MaTerNIdade saNTa HeleNa 
s/a, CNPJ 20 .377 .941/0001-56, NIre 313 .0003892-1 . Pela presente, 
e no exercício de minha atribuição de Presidente do Conselho de admi-
nistração, ficam os Srs. convocados para a ASSEMBLEIA GERAL 
ordINÁrIa e eXTraordINÁrIa a se realizar no dia 17 de junho 
de 2019, às 09 h, na sede da Companhia, situada na rua Casuarinas, nº 
64, bairro eldorado, município de Contagem, estado de Minas Gerais, 
CEP – 32310-570, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em 
assembleia-geral ordinária I: examinar, discutir e votar as demonstra-
ções Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezem-
bro de 2018; II: deliberar acerca da destinação do resultado do exercí-
cio social de 2018 . em assembleia-geral extraordinária: I: autorizar o 
aumento do capital social da Companhia . atenciosamente, Carmo edu-
ardo azevedo Pereira .
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 SESCoN/mG – SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE 
CoNSuLToriA, ASSESSorAmENTo, PErÍCiAS, 

iNFormAÇÕES, PESQuiSAS E EmPrESAS DE SErViÇoS 
CoNTáBEiS No ESTADo DE miNAS GErAiS.

Assembléia Geral Extraordinária

Convocamos a categoria econômica das empresas de consultoria, 
assessoramento, perícias, informações, pesquisas e empresas de servi-
ços contábeis no Estado de Minas Gerais, através de seu representante 
legal ou procurador nomeado, sendo necessário comprovar as duas situ-
ações, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária prevista no 
artigo 12º e seu respectivo parágrafo único, do estatuto desta entidade, 
a realizar-se no auditório do sesCoN/MG, à av . afonso Pena, 748 
– 24º andar, Centro, em Belo Horizonte (MG), no dia 11/06/2019, às 
15h30min (quinze horas e trinta minutos), em primeira convocação e às 
16h00min (dezesseis horas) em segunda, com qualquer número, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Continuidade das discussões 
deliberadas pela assembleia em 22 de Maio de 2019 para a negociação 
CCT 2019-2020; b)apresentação dos resultados das rodadas de nego-
ciação realizadas pela Comissão designada para discussão da negocia-
ção da CCT 2019-2020 . Belo Horizonte (MG), 06 de Junho de 2019 . (a) 
sauro HeNrIQue de alMeIda – Presidente .
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 BoNSuCESSo PArTiCiPAÇÕES E 
EmPrEENDimENToS S. A.

 CNPJ Nº 42 .920 .926/0001-45 - NIre/JuCeMG Nº 313 0000 983 1
 ata das assembleias Gerais ordinária e extraordinária (doravante 
aGo-aGe) realizadas conjuntamente às 11h do dia 26/04/2019, lavrada 
na forma prevista no § 1º do art . 130 da lei nº 6 .404, de 15/12/1976 . 01 
- data, horário e local da assembleia: dia 26 (vinte e seis) de abril de 
2019 (dois mil e dezenove), às 11h (onze horas), na sede social da Bon-
sucesso Participações e Empreendimentos S.A. (doravante BPE), na 
cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na avenida Nossa 
senhora do Carmo nº 520, 6º andar, CeP 30 .330-000 . 02 - Presença: 
acionistas representantes da totalidade do capital social da BPe, con-
forme assinaturas apostas no Livro próprio, em razão do que ficou dis-
pensada a convocação da aGo aGe, nos termos do art . 124, § 4º da 
lei n° 6 .404, de 15 de dezembro de 1976 (lei das s/as) . 03 - Composi-
ção da Mesa: presidência e secretaria dos acionistas João Cláudio Pen-
tagna Guimarães e Gabriel Pentagna Guimarães, respectivamente . 04 - 
ordem do dia: (i) contas da diretoria (ii) destinação dos resultados (iii)
distribuição de dividendos (iv) juros sobre o capital próprio (v) eleição 
do conselho de administração (vi) consolidação do estatuto social . 05 - 
Deliberações: instaladas as Assembleias, após a discussão das matérias, 
resolveram os acionistas, por unanimidade de votos, aprovar, em con-
junto, o seguinte: 05 .1 -contas da diretoriarelativas ao exercício social 
encerrado em 31.12.2018, consubstanciadas nas demonstrações finan-
ceiras levantadas naquela data, as quais foram publicadas no “diário 
do Comércio” caderno de Economia, pagina 04 e no “Minas Gerais” 
caderno 2 pagina 23, do dia 17 de abril de 2019, dispensada a publica-
ção do aviso referido no art . 133 da lei nº 6 .404/76, conforme seu § 4º; 
05 .2 - destinação seguinte para o lucro líquido apurados no exercício de 
2 .018: (a) reserva legal: r$579 .808,17 (quinhentos e setenta e nove 
mil, oitocentos e oito reais e dezessete centavos); (b) reserva estatutá-
ria para Aumento do Capital: R$11.016.355,21 (onze milhões dezesseis 
mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), antes da 
apropriação dos juros sobre o capital próprio; 05 .3 - dividendos extra-
ordinários, pagos “ad referendum” desta Assembleia, no decorrer do 
ano de 2018, e debitados na conta reserva estatutária para aumento do 
Capital, formada com lucros apurados a partir de 1996, no importe total 
de R$2.177.925,26 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, novecen-
tos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos); 05.4 - ratificação dos 
juros sobre o capital próprio, do modo como foram pagos e/ou credita-
dos ao longo do ano de 2018, no importe bruto de r$3 .192 .252,20 (três 
milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais 
e vinte centavos), com desconto de Imposto de renda na Fonte pela 
alíquota de 15%, imputados aos dividendos obrigatórios, forma do § 7º 
do art . 9º da lei nº 9 .249/95; 05 .5 - eleição e/ou reeleição dos seguin-
tes membros, para compor o Conselho de administração, com manda-
tos a vigorar até 30/04/2022, ou até a realização da Assembleia Geral 
ordinária daquele ano, prevalecendo a hipótese que primeiro ocorrer: 
Presidente: João Cláudio Pentagna Guimarães, brasileiro casado, admi-
nistrador, residente na João antônio de azeredo nº 454, apartamento nº 
501, Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, MG, CeP 30 .320 .610, por-
tador da carteira de identidade nº M-166 .166, expedida pela ssP/MG, 
CPF nº 222 .731 .746-91; Vice-Presidente: luiz Flávio Pentagna Guima-
rães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
n .º M-409 .418, expedida pela ssP/MG, CPF 315 .822 .656-15, residente 
em Nova lima , MG, na rua Cinco nº 522, riviera, CeP 34 .007-110; 
secretário: Paulo Henrique Pentagna Guimarães, brasileiro, divorciado, 
administrador, residente na alameda das Paineiras nº 150, Bosque da 
ribeira, Nova lima, MG, CeP 34 .007 .392 portador da carteira de iden-
tidade nº 1 .003-6ª, expedida pelo CrTa/MG, CPF nº 109 .766 .716-20; 
demais Membros: a) Gabriel Pentagna Guimarães, brasileiro, casado, 
administrador, residente na rua João antônio azeredo, nº 392, apto . nº 
601, Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, MG, CeP 30 .320 .610, por-
tador da carteira de identidade nº M-1 .238 .699, expedida pela ssP/MG, 
CPF nº 589 .195 .976-34; (b) Humberto artoni Pentagna Guimarães, 
brasileiro, solteiro, nascido em 18/02/1974, administrador, portador 
da carteira de identidade nº M-7 .577 .361, expedida pela ssP/MG em 
24/10/2007 , CPF nº 972 .174 .096-91, residente em Nova lima, MG, na 
rua das estrelas, 35, apartamento nº 1 .801, Vila da serra, CeP 34006-
089, representante do Espolio de Humberto José Pentagna Guimarães; 
(c) regina Maria Pentagna Guimarães salazar, brasileira, casada, cor-
retora de seguros, habilitada na suseP sob nº 10 .040878-6, portadora 
da carteira de identidade nº MG-0841, expedida pela ssP/MG, CPF nº 
715 .314 .166-91, residente em Nova lima, MG, na rua Virginia nº 54, 
Bairro Vila Verde, CeP 34 .007-410; (d) shawn Paul Pentagna Guima-
raes ahern, brasileiro, solteiro, nascido em 11/07/1989, administrador, 
portador da carteira de identidade nº MG-14 .854 .472, expedida pela 
ssP/MG, CPF nº 017 .620 .576-46, residente em Belo Horizonte, MG, 
na rua desembargar Jorge Fontana, 336, apto 1801, Bairro Belvedere, 
CeP 30 .320-670 . 06 - registro e encerramento: integra esta ata, como 
seu anexo Único, estatuto social da BPe, como se encontra vigente, 
ora consolidado em um só instrumento, mas sem qualquer alteração em 
seus diversos artigos. Os Conselheiros acima qualificados, presentes às 
assembleias, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em 
virtude de condenação criminal (art . 37, II da lei nº 8 .934, de 18 .11 .94, 
com a redação dada pela lei nº 10 .194, de 14 .02 .2001), e suas pos-
ses nos respectivos cargos operam-se nesta data, mediante suas assi-
naturas nesta ata . Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida 
e achada conforme, segue assinada por todos os presentes . Belo Hori-
zonte, 26 de abril de 2019 . assinam: João Cláudio Pentagna Guima-
rães - luiz Flávio Pentagna Guimarães - Camila artoni Pentagna Gui-
marães, pelo Espolio de Humberto José Pentagna Guimarães - Gabriel 
Pentagna Guimarães - BNs 11 llC, representada por sua titular Maria 
Beatriz Pentagna Guimarães - Heloísa Maria Pentagna Guimarães Hen-
riques - ricardo Pentagna Guimarães - Paulo Henrique Pentagna Gui-
marães - regina Maria Pentagna Guimarães salazar - Flávio ladeira 
Guimarães - Humberto artoni Pentagna Guimarães - shawn Paul Pen-
tagna Guimaraes Ahern, JUCEMG - Certifico o registro em 09/05/2019 
sob nº 7296051 - protocolo 191901393 - Marinely de Paula Bonfim 
pela secretaria geral .
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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 320190605191651022.
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1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 
5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 16 de abril de 2019, 
10:00 (dez) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 
1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, estando também 
presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho 
de Administração, o Sr. José Aloísio Martins Alves, membro do 
Conselho Fiscal e o Sr. Sr. Carlos Augusto da Silva, representante 
de Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, empresa 
responsável pela auditoria da sociedade. 3 - Mesa: Presidente: José 
Ribeiro Vianna Neto. Secretário:  Leonardo de Mello Simão. 4 - 
Convocação: Edital publicado nas páginas 36, 7 e 21 do “Minas 
Gerais”, edições de  15/03/2019, 16/03/2019 e 19/03/2019, nas 
páginas 10, 9 e  4  do “Diário do Comércio de Minas Gerais”, edições 
de 15/03/2019, 16/03/2019 e 19/03/2019 e nas páginas B4, B3 e B4 do 
“Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, edições de 15/03/2019, 
16/03/2019 e 19/03/2019. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º 
do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 – Arquivamento - Ficarão arquivados 
na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos 
nesta ata. 7 – Informação: A mesa, através de seu Presidente, 
informou à Assembleia que a Companhia adotou o sistema de voto 
à distância, nos termos da Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro 
de 2009. Esclareceu, ainda, que não foram enviadas instruções de 
voto por meio de boletins de voto à distância, conforme comunicados 
divulgados pelo Escriturador e pela Companhia. 8 - Deliberações: 
I - Foram aprovadas, sem reservas, por unanimidade, abstendo-se 
de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, tendo sido as 

referentes ao primeiro semestre de 2018 nas páginas 5, 6, 7 e 8 do 
“Diário do Comércio de Minas Gerais”, edição de 21/08/2018. b) 
As demonstrações relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018, 
inclusive relatório da Administração, Pareceres dos Auditores 
Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 7, 8, 9, 10, 11 e 12 
do “Minas Gerais”, edição de 02/03/2019 e nas páginas 6, 7, 8 e 9 do 
“Diário do Comércio de Minas Gerais”, edições de 01/03/2019 e, sob 
a forma de extrato, na página B5 do “Folha de São Paulo – Regional 
São Paulo”, edição de 12/03/2019. II - Também foi aprovada, por 

cujo lucro líquido foi de R$ 25.279.682,65, da seguinte forma (a) R$ 

de juros sobre capital próprio, aprovada na reunião do Conselho de 
Administração realizada em 27 de fevereiro de 2019, a serem pagos 
em 02/04/2019, no valor bruto de R$7.126.635,34, correspondente 
a um valor líquido do imposto de renda de R$6.057.624,38, 
cabendo (i) às ações ordinárias, o pagamento do valor bruto de R$  
R$3.257.460,80, equivalente a um valor líquido do imposto de renda 
de R$2.768.841,68; e (ii) às ações preferenciais, o pagamento do valor 
bruto de R$3.869.174,54, equivalente a um valor líquido do imposto 
de renda de R$3.288.782,70. Dessa forma, cada ação ordinária terá 
direito ao recebimento de R$0,32000 (valor bruto) ou R$0,27200 
(valor líquido do imposto de renda) e cada ação preferencial terá 
direito ao recebimento de R$0,49412 (valor bruto) ou R$0,42000 
(valor líquido do imposto de renda); (c) R$ 16.889.063,18 para a 
conta “Reserva de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital”. 
III - Preenchendo as condições previstas na Resolução nº 4.122/2012 
do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos para membros do 
Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 
2020, os senhores a seguir relacionados: Efetivo: José Aloísio Martins 
Alves, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte-MG, na Rua Benjamin Jacob, 397/901, Bairro Gutierrez, 
CEP 30441-141, C.I. nº M-94779-SSPMG e CPF nº 011.357.086-
49; Suplente: Leowigildo Leal da Paixão Araújo, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua 
Santa Rita Durão, 746/701, Bairro Funcionários, CEP 30140-111, 
C.I. nº MG-172.201 – SSPMG e CPF nº 251.456.906-06; Efetivo: 
José Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário aposentado, 
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guaranésia, 388 – 
Bairro Floresta, CEP 31110-170, C.I. nº M-525.130 – SSPMG e CPF 
nº 001.994.436-53; Suplente: Marcos de Castro Pena, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte - MG, na Rua Via Lactea, 315, Bairro Santa Lúcia, CEP 
30360-270, C.I. nº MG – 2.542.986 - SSPMG e CPF nº 103.498.046-
72; Efetivo: Milton de Castro Silva Junior, brasileiro, casado, contador, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Mansueto 
Filizzola, 374, Bairro Santa Amélia, CEP 31560-270, C.I. nº 1.267.748 
– SSPMG e CPF nº 422.050.006-59; Suplente: Agnaldo Aparecido de 
Alcantara, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte- MG, na Rua Cambuquira, 1138, Carlos Prates, CEP 
30710-456, C.I. nº MG-4.629.054 – SSPMG e CPF nº 817.527.926-
53. IV – Foi aprovada, abstendo de votar os legalmente impedidos, a 
remuneração global dos administradores para o exercício de 2019 em 

Conselho Fiscal em 1/10 (um décimo) daquela que, em média, receber 
cada Diretor, não computada a participação nos lucros, sendo o valor 
respectivo pago mensalmente, e, para cada membro suplente, a metade 
da remuneração acima, a ser paga da mesma forma. Observações: 1 
– O Item I acima foi aprovado com 9.721.791 votos a favor. 2 – O 
Item II foi aprovado com 9.721.904 votos a favor. 3 – Os Membros 
eleitos José Aloísio Martins Alves, Leowigildo Leal da Paixão 
Araújo, José Regis da Silva Pontes e Marcos de Castro Pena, foram 
eleitos com 9.670.028 votos, sem votos contrários ou abstenções. 
Os Membros Os Membros Milton de Castro Silva Júnior e Agnaldo 
Aparecido Alcântara foram eleitos, em eleição em separado, pelos 
acionistas preferencialistas com 9.341 votos das ações preferenciais, 
sem votos contrários ou abstenções. 4 - O Item IV foi aprovado com 
9.721.791 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se   esta   ata que, após 
lida e aprovada por todos os presentes, conforme Livro de Presença, 
vai assinada pelo Presidente e Secretário, atestando a veracidade do 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2019. Leonardo de Mello Simão - 
Secretário; José Ribeiro Vianna Neto Presidente. CONFERE COM 
O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. MERCANTIL 
DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTOS. Athaide Vieira dos Santos - Diretor. Marco 
Antônio Andrade de Araújo - Diretor Presidente. Atestamos  que  
este  documento  foi  submetido a exame do Banco Central do Brasil  
em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados 
consta  de  carta  emitida  à parte. Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro.   Gerência  Técnica  em  Belo  Horizonte.  Denise  
de  Medeiros Rodrigues  - Analista. Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais - TERMO DE AUTENTICAÇÃO   -   REGISTRO   

MERCANTIL  DO BRASIL FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTOS,  de  nire 3130004965-
5 e protocolado sob o número   19/233.236-8   em  30/05/2019,  
encontra-se  registrado  na  Junta Comercial  sob  o  número  7329172,  
em  31/05/2019.  O  ato  foi  deferido digitalmente   pela  2ª  TURMA  
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dispensada, em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos ter-
mos do § 4º do art . 124 da lei nº 6 .404 de 15 .12 .76 . 04 - Composição 
da Mesa: presidência e secretaria dos acionistas e diretores João Cláu-
dio Pentagna Guimarães e luiz Flavio Pentagna Guimarães, respecti-
vamente . 05 - ordem do dia: (i) contas da diretoria (ii) destinação dos 
resultados; e (iii) eleição da diretoria (iv) consolidação do estatuto da 
BPE-EI. 06 - Deliberações: instalada a AGO AGE, após a discussão das 
matérias, resolveram os acionistas presentes, por unanimidade de votos, 
aprovar o seguinte: 06 .1 - contas da diretoria, contas da diretoria rela-
tivas ao exercício social encerrado em 31 .12 .2018, consubstanciadas 
nas demonstrações financeiras levantadas naquela data, as quais foram 
publicadas no “Minas Gerais” caderno 2, pagina 5 e no jornal “Diário 
do Comércio”, caderno economia, pagina 7, do dia 23 (vinte e três) 
de fevereiro do corrente ano, dispensada publicação do aviso a que se 
refere o art . 133 da lei nº 6 .404, de 15/12/76, nos termos de seu § 4º; 
06 .2 - destinação dos resultados, destinação seguinte ao resultado do 
exercício de 2018: (a) reserva legal: r$191 .762,68 (cento e noventa 
e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos); 
(b) Reserva de Lucros: R$3.643.490,85 (três milhões, seiscentos e qua-
renta e três mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centa-
vos); 06 .2 - eleição da diretoria, reeleição dos seguintes diretores, sem 
denominação especial, com mandato a vigorar até 30/04/2021, ou até 
a realização da assembleia Geral ordinária daquele ano, prevalecendo 
a hipótese que em primeiro lugar ocorrer, ficando a Diretoria da socie-
dade assim composta: a) João Cláudio Pentagna Guimarães, brasileiro, 
casado, administrador, residente em Belo Horizonte, MG, na rua João 
antônio de azeredo, 454, apartamento nº 501, Bairro Belvedere, CeP 
30 .320 .610 , portador da carteira de identidade nº M-166 .166, expe-
dida pela ssP/MG, CPF nº 222 .731 .746-91; e (b) luiz Flávio Pentagna 
Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de iden-
tidade n .º M-409 .418, expedida pela ssP/MG, CPF 315 .822 .656-15, 
residente em Nova lima, MG, na rua Cinco nº 522, riviera, CeP 
34 .007-110; e (c) ricardo Pentagna Guimarães, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de identidade nº MG .2 .991 .594, expe-
dida pela ssP/MG em 15/05/2000, CPF nº 561 .048 .556-87 residente 
em Nova lima, MG, na alameda do universo nº2455, Vila Montagne, 
CEP 34.004-870. Os Diretores acima qualificados declaram, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a admi-
nistração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal 
(art . 37, II da lei nº 8 .934, de 18 .11 .94, com a redação dada pela lei nº 
10.194, de 14.02.2001). Os Diretores ora é empossados no respectivo 
cargo, neste ato, valendo sua assinatura na presente ata como “Termo de 
Posse”. 07 - Documentos anexos e encerramento - integram está ata os 
seguintes documentos: (a) como anexo I, a consolidação do estatuto da 
sociedade em um só instrumento; e como anexo II o quadro analítico 
com a posição do quadro acionário . Nada mais havendo a tratar, a reu-
nião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, 
depois de lida a achada conforme, segue assinada por todos os acionis-
tas da BPe empreendimentos Imobiliários s .a . Belo Horizonte, de 11 
de março de 2019 . assinam: João Cláudio Pentagna Guimarães, luiz 
Flávio Pentagna Guimarães, Gabriel Pentagna Guimarães por si e por 
si e por procuração de Maria Beatriz Pentagna Guimarães e Paulo Hen-
rique Pentagna Guimarães - Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henri-
ques - ricardo Pentagna Guimarães - Flávio ladeira Guimarães - Julio 
Pentagna Guimarães salazar - rafael Pentagna Guimarães salazar - 
Isabela Mazoni Guimarães - Tatiana Mazoni Guimarães - ana Beatriz 
Mazoni Guimarães - Humberto artoni Pentagna Guimarães - arthur 
artoni Pentagna Guimarães - Camila artoni Pentagna Guimarães por 
si e pelo espolio de Humberto José Pentagna Guimarães - Gabriela 
Artoni Pentagna Guimarães Biagioni. JUCEMG - Certifico o registro 
em 15/04/2019 sob nº 7265354 - protocolo 191517470 - Marinely de 
Paula Bonfim pela secretaria geral.
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ata da assembleia Geral extraordinária da energisa Pará Transmissora 
de Energia I S.A. (“Companhia”), realizada em 29 de maio de 2019, 
lavrada na forma de sumário . 1 .data, hora e local: aos 29 dias do mês 
de maio de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Praça rui Barbosa, nº 80 (parte), na Cidade de Cataguases, estado de 
Minas Gerais, CeP nº 36 .770-901 . 2 .Convocação e Presenças: dispen-
sada na forma do art . 124, § 4º, da lei nº 6 .404/76, em virtude da pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social da Com-
panhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de 
Acionistas”. 3.Mesa: Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e Secre-
tária, a Sra. Jaqueline Mota Ferreira Oliveira. 4.Deliberações: Pelos 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 4.1. Auto-
rizar a lavratura da ata a que se refere esta assembleia em forma de 
sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos 
acionistas presentes, nos termos do art . 130 e seus §§, da lei nº 
6 .404/76 . 4 .2 . aprovar o aumento do capital social da Companhia no 
montante de R$ 42.556.000,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e 
cinquenta e seis mil reais), mediante a emissão de 42 .556 .000 (quarenta 
e dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil) novas ações ordiná-
rias sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço de emis-
são de r$ 1,00 por ação, passando o capital social da Companhia de r$ 
15.267.715,00 (quinze milhões, duzentos e sessenta e sete mil, setecen-
tos e quinze reais) para R$ 57.823.715,00 (cinquenta e sete milhões, 
oitocentos e vinte e três mil, setecentos e quinze reais), e a consequente 
reforma do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capi-
tal social. 4.3. Todas as 42.556.000 (quarenta e dois milhões, quinhen-
tos e cinquenta e seis mil) novas ações ordinárias ora emitidas serão 
integralmente subscritas pela acionista energisa Transmissão de ener-
gia s .a ., conforme boletim de subscrição constante do anexo I a esta 
ata, e serão integralizadas mediante a capitalização de adiantamentos 
para Futuro aumento de Capital - aFaC da energisa Transmissão de 
Energia S.A. registrados até 30 de abril de 2019, no valor total de R$ 
42.556.000,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis 
mil reais). 4.4. Consignar que a acionista Energisa S.A., ao final subs-
crita, manifestou expressamente e em caráter irrevogável a renúncia ao 
seu direito de preferência para a subscrição das novas ações de emissão 
da Companhia. 4.5. Em função das deliberações dos itens 4.2.e 4.3. 
acima, alterar o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “artigo 5º - o capital social 
da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 
57.823.715,00 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil, 
setecentos e quinze reais), dividido em 57 .823 .715 (cinquenta e sete 
milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e quinze) ações ordi-
nárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 4.5.1. Aprovar a con-
solidação da nova redação do estatuto social da Companhia, que faz 
parte integrante desta ata como anexo II . 5 .aprovação e encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes . as) Maurício Perez Botelho 
- Presidente; Jaqueline Mota Ferreira oliveira - secretária . acionistas: 
as) energisa Transmissão de energia s .a . - acionista representada pelo 
diretor Mauricio Perez Botelho; as) energisa s .a . - acionista represen-
tada pelo diretor Mauricio Perez Botelho . Confere com o original que 
se acha lavrado no livro de atas das assembleias Gerais da eNerGIsa 
ParÁ TraNsMIssora de eNerGIa I s .a . . Cataguases, 29 de 
maio de 2019 . Jaqueline Mota Ferreira oliveira - secretária . anexo II 
da ata da assembleia Geral extraordinária da energisa Pará Transmis-
sora de Energia I S.A. (“Companhia”), realizada em 29 de maio de 
2019 . esTaTuTo soCIal da eNerGIsa ParÁ TraNsMIs-
sora de eNerGIa I s .a . CNPJ/MF: 28 .091 .111/0001-70 - NIre: 
31300118703 .CaPÍTulo I- deNoMINaçÃo, sede, Foro, 
FIlIaIs, oBJeTo e duraçÃo: artigo 1º - energisa Pará Transmis-
sora de Energia I S.A. é uma companhia fechada regida pelo presente 
estatuto e pelas leis vigentes, tendo sua sede e foro no município de 
Cataguases, estado de Minas Gerais, na Praça rui Barbosa, 80, parte, 
CEP 36.770-901 (“Companhia”). Parágrafo único - Por deliberação da 
Diretoria, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, estabelecimen-
tos, escritórios, agências de representação, em qualquer parte do territó-
rio nacional ou no exterior . artigo 2º - a Companhia tem por objeto 
social explorar concessões de serviço público de transmissão de energia 
elétrica, prestados mediante a implantação e exploração das instalações 
de transmissão de energia elétrica compostas por linhas de transmissão 
e subestações, localizadas no Estado do Pará, incluindo serviços de 
apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em 
vigor . artigo 3º - a Companhia poderá ampliar suas atividades a todo e 
qualquer ramo que, direta ou indiretamente, tenha relação com seus 
objetivos sociais. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é inde-
terminado . CaPÍTulo II- CaPITal soCIal: artigo 5º - o capital 
social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 
57.823.715,00 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil, 

setecentos e quinze reais), dividido em 57 .823 .715 (cinquenta e sete 
milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e quinze) ações ordi-
nárias, todas nominativas e sem valor nominal . CaPÍTulo III- 
AÇÕES E ACIONISTAS: Artigo6º - Observado que o número de ações 
preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, não pode ultra-
passar 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, a Compa-
nhia fica desde já autorizada: a) a criar classes de ações preferenciais; b)
a aumentar o número das ações ordinárias sem guardar proporção com 
as ações preferenciais de qualquer classe já existente ou que vierem a 
existir; c) a aumentar o número das ações preferenciais de qualquer 
classe sem guardar proporção com as demais classes já existentes ou 
que vierem a existir . artigo 7º - Quando os antigos acionistas da Com-
panhia tiverem a prerrogativa para o exercício do direito de preferência, 
o prazo para seu exercício será de 30 (trinta) dias contados de um dos 
dois seguintes eventos que antes ocorrer: a) primeira publicação da ata 
ou do extrato da ata que contiver a deliberação de aumento de capital; 
ou b)primeira publicação de específico aviso aos acionistas, quando 
este for feito pela administração da Companhia . artigo 8º - Por decisão 
da assembleia Geral de acionistas, a Companhia poderá passar a man-
ter suas ações nominativas sob a forma escritural, em contas de depó-
sito, em nome de seus titulares, em instituição financeira que designar, 
sem emissão de certificados. Artigo9º - O acionista que, nos prazos 
marcados, não efetuar o pagamento das entradas ou prestações corres-
pondentes às ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de pleno 
direito constituído em mora, independente de notificação ou de interpe-
lação judicial ou extrajudicial, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 
1% (hum por cento) ao mês, da correção monetária e da multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas. CAPÍ-
Tulo IV- asseMBleIas GeraIs dos aCIoNIsTas: artigo 10º 
- a assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro 
primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordi-
nariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem . Parágrafo Pri-
meiro - a mesa da assembleia Geral será composta de um presidente e 
um secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este 
nomeado pelo presidente da assembleia Geral, a quem compete dirigir 
os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões. 
Parágrafo segundo - os representantes legais e os procuradores consti-
tuídos, para que possam comparecer às assembleias, deverão fazer a 
entrega dos respectivos instrumentos de representação ou mandato na 
sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião. 
Parágrafo Terceiro - Quinze dias antes da data das assembleias, ficarão 
suspensos os serviços de transferências, conversão, agrupamento e des-
dobramento de certificados. CAPÍTULO V- ADMINISTRAÇÃO: 
artigo 11 - a Companhia será administrada por uma diretoria . artigo 
12 - A remuneração global da Diretoria será fixada pela Assembleia 
Geral e sua divisão entre os membros será determinada pela diretoria . 
artigo 13 - a diretoria será composta de um diretor Presidente, um 
diretor administrativo, um diretor de Transmissão e um diretor sem 
designação específica, todos residentes no País, acionistas ou não, elei-
tos e destituíveis pela assembleia Geral, com mandato por 3 (três) anos, 
podendo ser reeleitos . Findos, normalmente, os mandatos, permanece-
rão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos. Pará-
grafo Primeiro - Admitir-se-á a existência de até um cargo vago na 
diretoria, podendo a assembleia Geral determinar o exercício cumula-
tivo, por um, das atribuições de outro diretor. Parágrafo Segundo - Na 
ausência ou no impedimento de qualquer dos diretores, suas atribui-
ções serão exercidas pelo Diretor que dentre os demais seja escolhido e 
designado pela assembleia Geral . Parágrafo Terceiro - observado o 
disposto no Parágrafo Primeiro deste artigo 13, no caso de vaga na 
diretoria, a assembleia Geral, no período de 30 (trinta) dias a contar da 
vacância, elegerá um novo diretor para completar o mandato do subs-
tituído . Parágrafo Quarto - a diretoria se reunirá sempre que necessá-
rio, mediante convocação de qualquer de seus membros e com a pre-
sença da maioria deles, cabendo ao diretor-Presidente presidir as 
reuniões. Artigo 14 - Ao Diretor-Presidente competirá privativamente: 
a)exercer a administração geral dos negócios sociais; b) representar a 
Companhia, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive nas 
assembleias das sociedades em que a Companhia detiver participações 
societárias, exceto nas hipóteses previstas no item (ii) da alínea “c” do 
art . 18 abaixo; c) receber citação inicial; d)exercer a supervisão da 
administração geral da Companhia, coordenando as atividades dos 
demais Diretores; e) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Artigo 
15 - ao diretor administrativo competirá a gestão da área administra-
tiva da Companhia. É também sua atribuição dar execução às orienta-
ções gerais traçadas pelo Diretor-Presidente, a ele se reportando. Artigo 
16 - ao diretor de Transmissão competirá a gestão das atividades de 
transmissão de energia da Companhia, a elaboração de estudos técnicos 
e de viabilidade econômico-financeira de projetos de transmissão de 
energia, envolvendo aspectos de engenharia, ambientais e de constru-
ção . Compete, ainda, o acompanhamento e a coordenação dos trabalhos 
de construção dos projetos de transmissão, a coordenação da operação 
e manutenção das linhas de transmissão e subestações e a gestão dos 
contratos de prestadores de serviço, além da atuação junto aos órgãos 
reguladores do setor elétrico e ambiental para o licenciamento, implan-
tação e operação dos projetos . artigo 17 - ao diretor sem designação 
específica competirá a elaboração de estudos e análises econômico-fi-
nanceiras de projetos de investimento . artigo 18 - a Companhia obri-
gar-se-á: a) pela assinatura de dois de seus diretores em conjunto, nos 
atos de constituição de procuradores que atuarão em nome da Compa-
nhia, com exceção para as procurações outorgadas a advogados, as 
quais poderão ser outorgadas de acordo com o disposto no item (ii) da 
alínea “c” abaixo. No instrumento de mandato que designar tais procu-
radores, deverão constar poderes específicos para os atos ou operações 
que poderão praticar os mandatários, bem como a duração do mandato . 
b) pela assinatura conjunta de um diretor e de um procurador, de 
acordo com a extensão dos poderes que a estes houverem sido conferi-
dos, ou por 02 procuradores nomeados na forma da alínea “a” acima, 
desde que pelo menos um dos mandatários esteja investido nos cargos 
de diretores estatutários, gerente, coordenadores, superintendente ou 
diretor empregado de seus acionistas, controladas ou coligadas, e 
deverá ser especificado no instrumento de mandato um limite de alçada 
e o cargo ocupado pelos outorgados. Além disso, o instrumento de man-
dato deverá constar a extensão dos poderes outorgados, bem como o 
prazo do mandato: (i) abrir, movimentar e encerrar contas em institui-
ções financeiras, fazer retiradas, emitir, endossar para quaisquer fins e 
descontar duplicatas, dar ordens de pagamento, emitir cheques, endos-
sar cheques para depósito em conta da Companhia e declarar, no local 
apropriado dos cheques emitidos, a finalidade dos respectivos desem-
bolsos; (ii) efetuar aplicações e resgates no mercado financeiro; (iii) 
prestação de fianças e contra-garantias para leilões de energia e opera-
ções financeiras da Companhia ou sociedades que sejam por ela contro-
lada; (iv) nomeação de bens ou concessão de fiança em processos admi-
nistrativos ou judiciais de qualquer natureza da Companhia ou 
sociedades que sejam por ela controlada . (v) emitir promissórias ou 
aceitar letras de câmbio até o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais), valor este que será corrigido monetariamente pela variação da 
Tr (Taxa referencial) a partir da data de constituição da Companhia, 
ou na hipótese de extinção outro índice que vier substituí-la; (vi) assinar 
quaisquer instrumentos que impliquem na constituição de ônus reais ou 
na alienação referentes a bens do ativo da Companhia até o valor de 
r$800 .000,00 (oitocentos mil reais), valor este que será corrigido 
monetariamente pela variação da Tr (Taxa referencial) a partir da data 
de constituição da Companhia, ou na hipótese de sua extinção, outro 
índice que vier substituí-la; (vii) representar a Companhia na assinatura 
de atos negociais ou contratos de valor até R$800.000,00 (oitocentos 
mil reais), valor este que será corrigido monetariamente pela variação 
da Tr (Taxa referencial) a partir da data de constituição da Compa-
nhia, ou na hipótese de sua extinção, outro índice que vier substituí-la; 
e (viii) contrair mútuo, empréstimos de qualquer natureza, financia-
mentos ou qualquer instrumento de dívida em nome da Companhia, 
operações de derivativos e câmbio, no país ou no exterior, através do 
mercado de capitais ou de crédito bancário, sob a condição de que a 
assembleia Geral tenha aprovado tal contratação e sempre que as con-
dições de contratação atendam aos ditames previstos na Política de 
Gestão de riscos decorrentes do Mercado Financeiro da sua controla-
dora energisa s .a . aprovada pelo Conselho de administração da ener-
gisa s .a . . Fica dispensada a aprovação assembleia Geral sempre que o 
total da Dívida Financeira Líquida - conforme definida na alínea “a” 
abaixo - dividida pelo LAJIDA Ajustado - conforme definido no Esta-
tuto social - seja menor ou igual a 2,5x, sendo que este cálculo já deverá 
considerar o empréstimo e/ou financiamento a ser tomado e utilizará 
como base o último balancete apurado pela Companhia, conforme defi-
nições de “Dívida Financeira Líquida” e “LAJIDA Ajustado” constan-
tes no estatuto social . c) pela assinatura de quaisquer dos diretores em 
exercício ou procurador nomeado na forma da alínea “a” acima, isola-
damente, para a: (i) prática de atos de rotina perante repartições públi-
cas federais, estaduais e municipais, autarquias, a receita Federal do 
Brasil e seus postos, inspetorias e agências, empresas públicas e de eco-
nomia mista, o Banco Central do Brasil, e suas carteiras, a assinatura de 
recibos por pagamento à Companhia, através de cheques em favor 
desta, atos como representante ou preposto em Juízo ou Tribunais, 
endosso de cheques apenas para depósito em conta bancária da 

Companhia e a emissão e endosso de faturas e outros títulos de crédito 
exclusivamente para cobrança bancária e consecutivo depósito em 
conta da Companhia . (ii) constituição de procuradores para atuação em 
processos judiciais e administrativos de interesse da Companhia, com 
os poderes da cláusula “ad judicia” e “et extra”, bem como, quando de 
tais poderes se encontrarem investidos, os de receber citação, confessar, 
transigir, desistir, receber e dar quitação e firmar compromisso, para 
atuarem, em conjunto ou isoladamente. Tais procurações poderão ter 
prazo indeterminado de duração e poderão autorizar o substabeleci-
mento . (iii) nomeação de prepostos da Companhia para representá-la 
em quaisquer questões junto à Justiça do Trabalho, nos termos da Lei. 
Parágrafo primeiro - Acima dos limites fixados na alínea “b” acima e na 
prática dos atos fora do curso normal dos negócios da Companhia, 
deverá haver autorização expressa da Assembléia Geral que poderá 
autorizar que qualquer diretor ou procurador a ser constituído na forma 
da alínea “a” acima, representem isoladamente a Companhia, indepen-
dentemente das demais disposições deste artigo 18. Parágrafo segundo 
- entre os atos fora do curso normal dos negócios da Companhia exem-
plificam-se os seguintes: (i) a realização de qualquer investimento indi-
vidual ou série de investimentos relacionados de valor superior a cem 
milhões de reais (R$100.000.000,00); (ii) a prática de ato mencionado 
no inciso IV do caput desta cláusula, se se tratar de bens da Companhia 
de valor superior a dez milhões de reais (R$10.000.000,00); e (iii) a 
prática de ato mencionado no inciso V do caput desta cláusula, quando 
a relação dívida da Companhia (com base no balanço consolidado) 
sobre a geração de caixa medida pelo laJIda da demonstração Finan-
ceira Mais Recente exceda a 3,5 vezes, onde: - “Dívida” significará 
todas as obrigações que vencerem juros, segundo as Demonstrações 
Financeiras Mais Recentes; - “LAJIDA” significará lucro anual ou dos 
últimos 4 trimestres disponíveis, o que for maior, antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização mais multas, moras e outras cobranças 
de consumidores, despesas que não afetem o capital circulante, tais 
como provisões, mais despesas extraordinárias tais como programa de 
demissões e aposentadoria antecipada e provisões de balanço, mais ou 
menos ganhos ou perdas extraordinários, segundo as Demonstrações 
Financeiras Mais Recentes; - “Demonstrações Financeiras Mais Recen-
tes” significará a última demonstração financeira trimestral disponível; 
Parágrafo terceiro - Para todos os demais atos, contratos e documentos 
não mencionados neste artigo 18 que criem obrigações para a Compa-
nhia ou exonerem terceiros de obrigações para com ela e que não 
dependam de prévia autorização da Assembleia Geral, serão necessá-
rias as assinaturas de dois diretores em conjunto, ou a de um só procu-
rador nomeado na forma da alínea “a”. CAPÍTULO VI -CONSELHO 
FIsCal: artigo 19 - a Companhia terá um Conselho Fiscal composto 
de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, o 
qual entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for insta-
lado pela assembleia geral que eleger os respectivos titulares, fixando-
lhes a remuneração. Artigo 20 - Os conselheiros fiscais terão as atribui-
ções previstas em lei e, nos casos de ausência, impedimento ou 
vacância, serão substituídos pelos suplentes . CaPÍTulo VII- eXer-
CÍCIo soCIal, deMoNsTrações FINaNCeIras e dIsTrI-
BuIçÃo dos resulTados: artigo 21 - o exercício social termi-
nará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 22 - As demonstrações 
financeiras e a destinação dos resultados obedecerão às prescrições 
legais e às deste estatuto social . Parágrafo único - a Companhia levan-
tará balanços semestrais, podendo fazê-lo também, a critério da admi-
nistração, trimestralmente ou em períodos menores . a diretoria poderá 
deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários à conta do 
lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores, observa-
dos, neste último caso os limites legais . artigo 23 - satisfeitos os requi-
sitos e limites legais, os administradores da Companhia terão direito a 
uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do 
período, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto de renda . a assembleia Geral decidirá sobre a distribuição 
desta quota entre os diretores, bem como o percentual a ser distribuído . 
artigo 24 - do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão 
aplicados na constituição de reserva legal de que trata o art . 193 da lei 
nº6.404/76. Artigo 25 - A Companhia distribuirá, entre todas as espé-
cies de suas ações, como dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do art . 202, da 
Lei n.° 6.404/76. Artigo 26 - Após as destinações mencionadas nos arti-
gos anteriores, o saldo do lucro líquido será levado à conta de uma 
reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do capital, para renovação e 
ampliação de instalações e para investimentos, com a finalidade de 
assegurar o desenvolvimento das atividades sociais, ou terá outra desti-
nação que, pela assembleia Geral, lhe for dada . CaPÍTulo VIII- dIs-
soluçÃo, lIQuIdaçÃo e eXTINçÃo: artigo 27 - a Companhia 
entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em 
lei . durante o período de liquidação será mantida a diretoria, competin-
do-lhe nomear o liquidante . Mesa: Jaqueline Mota Ferreira oliveira - 
Secretária, Mauricio Perez Botelho - Presidente. “Visto data supra” 
Eugênio Kneip Ramos - OAB/MG 54.995. Certifico que o ato, assinado 
digitalmente, da empresa eNerGIsa ParÁ TraNsMIssora de 
eNerGIa I s .a ., de nire 3130011870-3 e protocolado sob o número 
19/235 .321-7 em 31/05/2019, encontra-se registrado na JuCeMG sob 
o número 7334038, em 04/06/2019 . o ato foi deferido digitalmente 
pela 2ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante certificado 
digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.
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 BoNSuCESSo PArTiCiPAÇÕES E 

EmPrEENDimENToS S.A
 CNPJ Nº 42 .920 .926/0001-45 - NIre/JuCeMG Nº 3130000983 .1

 ata da reunião do Conselho de administração, realizada no dia 26 de 
abril de 2019 . 01 - data, horário e local da assembleia: dia 26 (vinte e 
seis) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 15:00h (quinze horas), 
na sede social, av . Nossa senhora do Carmo, 520, 6º andar, Belo Hori-
zonte/MG, CeP 30330-000 . reuniu-se o Conselho de administração 
da BoNsuCesso ParTICIPações e eMPreeNdIMeNTos 
s .a ., doravante BPe . 03 - Mesa: presidência e secretaria dos conse-
lheiros João Cláudio Pentagna Guimarães e Gabriel Pentagna Guima-
rães, respectivamente . 02 - Presença: todos os membros do Conselho 
de administração, quais sejam os componentes da Mesa, acima men-
cionados, e ainda os Conselheiros luiz Flávio Pentagna Guimarães, 
Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Humberto artoni Pentagna Gui-
maraes, shawn Paul Pentagna Guimaraes ahern e regina Maria Pen-
tagna Guimarães salazar . 03 - Convocação: dispensada, em razão da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de administração . 
04 - ordem do dia: reeleição da diretoria da BPe para o período de 
01/05/2019 a 30/04/2021. 05 - Deliberações: Discutida a matéria, deci-
diram os Conselheiros, por unanimidade, eleger a nova diretoria, com 
mandato a vigorar até 30 de abril de 2021 (dois mil e vinte e um). Desta 
forma, a Diretoria da BPE fica assim composta: (a) Diretor-Presidente: 
João Cláudio Pentagna Guimarães, brasileiro, casado, administrador, 
residente na rua João antônio de azeredo nº 454, apartamento nº 501, 
Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, MG, CeP 30 .320 .610, portador 
da carteira de identidade nº M-166 .166, expedida pela ssP/MG, CPF 
nº 222 .731 .746-91; (b) Vice-Presidente: luiz Flávio Pentagna Guima-
rães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
n .º M-409 .418, expedida pela ssP/MG, CPF 315 .822 .656-15, residente 
em Nova lima, MG, na rua Cinco nº 522, riviera, CeP 34 .007-110; 
e (c) diretores: Camilo lucian Hudson Gomes, brasileiro, casado, 
administrador, portador da carteira de identidade nº 14 .537, expedida 
pelo Cra/MG, CPF nº 274 .212 .366-00, residente em Belo Horizonte, 
MG, na rua Julia Nunes Guerra, 145, apto nº 701, Bairro luxemburgo, 
CeP 30 .380-400; e Pedro Ferreira Pentagna Guimarães brasileiro, sol-
teiro, maior, nascido no dia 28/12/1980, administrador, portador da 
carteira de identidade n° MG-10 .004 .165, expedida pela ssP/MG em 
23/12/2012, CPF n° 013 .410 .406-40, residente em Belo Horizonte, 
MG, na rua rodrigo otávio Coutinho n° 230, apartamento 1 .202, 
Bairro Belvedere CEP 30.320-200. Os Diretores ora eleito, firmando 
a presente ata, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em vir-
tude de condenação criminal (art . 37, II da lei nº 8 .934, de 18 .11 .94, 
com a redação dada pela lei nº 10 .194, de 14 .02 .2001) . sua posse no 
respectivo cargo operara-se neste ato . 06 - encerramento nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavra-
tura desta ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por 
todos os Conselheiros . Belo Horizonte, 26 de abril de 2019 . assinam: 
- João Cláudio Pentagna Guimarães - Paulo Henrique Pentagna Gui-
marães - luiz Flávio Pentagna Guimarães - Gabriel Pentagna Guima-
rães - Humberto artoni Pentagna Guimarães - regina Maria Pentagna 
Guimarães salazar - shawn Paul Pentagna Guimaraes ahern - Pedro 
Ferreira Pentagna Guimarães (como diretor) - Camilo lucian Hudson 
Gomes (como diretor), JUCEMG - Certifico o registro em 09/05/2019 
sob nº 7296046 - protocolo 191901814 - Marinely de Paula Bonfim 
pela secretaria geral .
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BPE EmPrEENDimENToS imoBiLiárioS S. A.
 CNPJ/MF Nº08 .979 .088/0001-47-NIre JuCeMG Nº313000 25349
 ata das assembleias Gerais ordinária e extraordinária, (doravante 
aGo aGe) conjuntamente realizadas no dia 11 de março de 2019 . 
01 - data, horário e local da assembleia: dia 11 (onze) de março de 
2019 (dois e dezenove), às 11h (onze horas), na sua sede social da BPe 
empreendimentos Imobiliários s .a . (doravante BPe-eI), na cidade de 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na avenida Nossa senhora do 
Carmo nº 520, 6º andar, Sala “A”, CEP 30330-000. 02 - Presença: acio-
nistas representantes da totalidade do capital social da BPe-eI, con-
forme assinaturas apostas no livro próprio, e nesta ata . 03 - Convocação: 

 
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 320190605191651023.
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cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Harley Lorentz Scardoelli 
- diretor Vice-Presidente . Junta Comercial do estado de Minas Gerais: 
Certifico registro sob o nº 7334186 em 04/06/2019 da Empresa GER-
dau açoMINas s .a ., Nire 31300036677 e Protocolo 192341065 - 
31/05/2019. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.
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HoSPiTAL VErA CruZ S/A
CNPJ/MF 17 .163 .528/0001-84 - NIre 3130003873-4
edITal de CoNVoCaçÃo Para asseMBleIa 

Geral eXTraordINÁrIa
Convidamos os acionistas do Hospital Vera Cruz s/a (“Compa-
nhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) 
a ser realizada em 12 de junho de 2019, às 10:30 horas, na av . Bar-
bacena, nº 653, 6º andar, Bairro santo agostinho, em Belo Horizonte/
MG, CeP 30 .190-130, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 
1.676.717,00, mediante a emissão de até 1.500.000.000 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão 
de r$ 0,0011, a serem integralizadas: em moeda corrente nacional, 
mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de capi-
tal, na data da deliberação, se aprovado o aumento de capital social 
da Companhia ou cessão para a Companhia de direitos relacionados 
ao exercício das suas atividades; sendo admitida a homologação do 
aumento de capital parcialmente subscrito, desde que sejam subscri-
tas, no mínimo, 1.448.442.071 ações, correspondendo a um aumento 
mínimo de r$ 1 .621 .000,00; (ii) alteração e consolidação do estatuto 
Social para refletir a aprovação das matérias acima, conforme aplicá-
vel . Informamos aos acionistas que todos os documentos pertinentes 
às matérias da Assembleia ora convocada, inclusive o Estatuto Social 
a ser alterado, bem como a proposta de aumento do capital social indi-
cando os aspectos econômicos que determinaram o preço de emissão 
das ações, nos termos do art. 170, § 1º, da lei nº 6 .404/76, estão à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia, desde esta data . Nos 
termos do art . 126 da lei nº 6  .404/76, para participar da aGe, o acio-
nista deverá comparecer munido de documento que comprove a sua 
identidade, podendo ser representado por procurador, constituído há 
menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou 
advogado, conforme instrumento a ser apresentado antes da instalação 
da aGe . Belo Horizonte/MG, 04 de junho de 2019 . ernane Bronzatti 
– diretor Financeiro

8 cm -04 1235319 - 1
FErroViA CENTro-ATLÂNTiCA S.A.

CNPJ/MF N° 00 .924 .429/0001-75 - NIre 31 .300 .011 .879
 (Companhia aberta)

edITal de CoNVoCaçÃo- Ficam os senhores acionistas da Fer-
rovia Centro atlântica s .a ., com sede na rua sapucaí, 383, na cidade 
de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n. 00.924.429/0001-75 (“Companhia”), convocados a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), que se realizará no 
próximo dia 21 (vinte e um) de junho de 2019, às 14h (quatorze horas), 
na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre: (i) Aumento 
do capital social da Companhia mediante a capitalização de adian-
tamento para Futuro aumento de Capital – aFaC; (ii) alteração do 
caput do artigo 5º do estatuto social; (iii) reforma do estatuto social 
da Companhia . Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www .
cvm .gov .br) e da BM&FBovespa s .a . – Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros (www .bmfbovespa .com .br), toda documentação pertinente às 
matérias que serão deliberadas na Assembleia. Informamos que o acio-
nista deve comparecer à assembleia munido de documento de identi-
dade e comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia 
expedido pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer 
acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para 
comparecer às assembleias e votar em seu nome . Na hipótese de repre-
sentação, o acionista deverá observar os termos do art . 126 da lei nº 
6 .404/76, sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há 
menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, 
advogado inscrito na ordem dos advogados do Brasil ou, ainda, ser 
instituição financeira. No caso de procuração em língua estrangeira, 
esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando rela-
tivos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente verti-
dos para o português, notarizados e consularizados . aos acionistas que 
se fizerem representar por procurador, solicitamos o envio do instru-
mento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da 
realização da assembleia, para comprovação da legitimidade da repre-
sentação . Belo Horizonte, 06 de junho de 2019 . rodrigo saba ruggiero 
- Presidente do Conselho de administração .
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SiNDiCATo iNTErmuNiCiPAL DAS iNDuSTriAS 
DE PANiFiCAÇÃo E CoNFEiTAriA E DE mASSAS 
ALimENTiCiAS E BiSCoiToS DE miNAS GErAiS - 

RESULTADO DE ELEIÇÃO - De conformidade com as disposições 
contidas no regulamento eleitoral, faço saber aos que este edital virem 
ou dele tomarem conhecimento, que no dia 14 de Maio de 2019, foi 
realizada eleição para renovação dos órgãos dirigentes deste sindi-
cato, tendo sido eleitos os seguintes candidatos: dIreTorIa: Pre-
sIdeNTe: Winicius segantine dantas, VICe-PresIdeNTes: ale-
xandre de Miranda Gonçalves, amilton antônio de oliveira, edson 
Gonçalves de Sales, Fernanda Porto Nogueira de Faria Bevitorio, José 
Batista de oliveira, letícia aparecida rodrigues Cruz, Marcelo Merlo 
dantas, Marcelo de lima Vieira, Mariana Merlo dantas, Pedro santiago 
de Moraes, Thais Cassiano silva, Welson ladeira senna, 1º dIreTor 
ADMINISTRATIVO: José Luiz de Oliveira, 2º DIRETORA ADMI-
NIsTraTIVa: Vânia Viana Barros, 3º dIreTor adMINIsTra-
TIVO: José Osvaldo Xavier, 1º DIRETOR FINANCEIRO: Tarcísio 
José Moreira, 2º DIRETOR FINANCEIRO: Idalmo de Assis Moreira, 
3ª dIreTor FINaNCeIro: rafael de siqueira Vieira; dIreTo-
res adJuNTos: adriano de alvarenga Carneiro Cruz; aline eliazar 
Moreira Mignolo; antônio Martins de rezende; Carlos Wagner Barros 
de aquino; Fabio Machado; Fernanda rola Fagundes sabino siman; 
Flávia regina Valiati susin; Francine Toyama okuma; Hermínia alves 
Teixeira; Isabella Carneiro Santiago; Joel da Silva; José Honório 
sabino; Kunio okuma; leonardo antônio de souza Castro; leonardo 
rodrigues Cunha; luciano de lima Vieira; luciano Melo Gontijo; luiz 
Carlos Xavier Carneiro; luiz Henrique Fadini Gallo; Marcelo Fran-
cisco Pimenta; Marcio José Rodrigues; Raimundo Francisco Pimenta; 
sabrina de souza Carneiro; Thiago silva Cassiano; CoNselHo FIs-
CAL - EFETIVOS: Arserí José Fernandes; Marcus Vinicius Merlo 
dantas; rita de Cássia de Miranda Gonçalves; suPleNTes do 
CoNselHo FIsCal: Guilherme souza Gallo; Jorge luiz rezende 
de oliveira; Mario sergio Toyama okuma; deleGados JuNTo À 
FIEMG - EFETIVOS: José Batista de Oliveira, Winicius Segantine 
dantas; deleGados suPleNTes: alexandre de Miranda Gonçal-
ves; leonardo antônio de souza Castro . Belo Horizonte, 06 de Junho 
2019 . Jose BaTIsTa de olIVeIra- PresIdeNTe .
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CoNSorCio DE SAÚDE E DESENVoLVimENTo DoS 

VALES Do NoroESTE DE miNAS - CoNVALES
aVIso de lICITaçÃo - Processo 015/2019 - Pregão Presencial 
007/2019 - objeto: registro de Preços, para futuras e eventuais aqui-
sições de medicamentos e materiais médico-hospitalares para os muni-
cípios consorciados . data de abertura e julgamento: dia 26/06/2019 às 
09:00 horas. Edital e informações: Av. José Fernandes Valadares, 375, 
Primavera I - arinos - MG, ou pelo Telefax 38 .3635-1185 . arinos-MG, 
05 de junho de 2019 - luan Vinicius rodrigues de lima – Pregoeiro .

CoNsorCIo de saÚde e deseNVolVIMeNTo dos Vales 
do NoroesTe de MINas - CoNVales - aVIso de lICITa-
çÃo - Processo 016/2019 - Pregão Presencial 008/2019 - objeto: 
Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de peças e aces-
sórios para uso de veículos pertencentes a frota do CoNVales . data 
de abertura e julgamento: dia 18/06/2019 às 08:30 horas . edital e infor-
mações: Av. José Fernandes Valadares, 375, Primavera I - Arinos - MG, 
ou pelo Telefax 38 .3635-1185 . arinos-MG, 05 de junho de 2019 - luan 
Vinicius rodrigues de lima – Pregoeiro .

CoNsorCIo de saÚde e deseNVolVIMeNTo dos Vales 
do NoroesTe de MINas - CoNVales - aVIso de lICITa-
çÃo - Processo 017/2019 - Pregão Presencial 009/2019 - objeto: 
Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de óleos e lubri-
ficantes para uso de veículos pertencentes a frota do CONVALES. Data 
de abertura e julgamento: dia 18/06/2019 às 13:30 horas . edital e infor-
mações: Av. José Fernandes Valadares, 375, Primavera I - Arinos - MG, 
ou pelo Telefax 38 .3635-1185 . arinos-MG, 05 de junho de 2019 - luan 
Vinicius rodrigues de lima – Pregoeiro .
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BELo DiA iNDÚSTriA E ComErCio 
DE ALimENToS LTDA.

aTa de reuNIÃo de sÓCIos eM 23-05-2019
daTa, Hora e loCal da reuNIÃo: 23 (vinte e três) de maio 
de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove) horas, na sede da 
empresa Belo Dia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. situada 
na Av. José Andraus Gassani, nº. 2.795 – A, Bairro Distrito Industrial, 
Cidade de uberlândia, estado de Minas Gerais e CeP: 38 .402-324, 
registrada na Junta Comercial do estado de Minas Gerais sob NIre nº 
312 .0901690-1 e inscrita no CNPJ/MF nº 13 .022 .822/0001-15 . Pre-
SENÇA: todos os quotistas da sociedade (assembléia regular, instalada 
em sua primeira convocação, sem convocação via imprensa, em confor-
midade com artigo 124, parágrafo 4º . da lei 6 .404/1976) a seguir qua-
lificados: a)-Hilton Naves Araújo, CPF: 485.002.246/49, RG: MG-3
 .337 .503-ssP/MG ., sócio detentor de 85,71428156% da participação 
societária; b)-Ivan Hernandes de araújo, CPF: 806 .121 .136/04, rG: 
18 .970 .962-5-ssP/sP ., sócio detentor de 7,14285922% da participação 
societária; c)-Victor Messias azevedo araújo, CPF: 069 .766 .126/10, 
rG: 12 .396 .135-ssP/MG ., sócio detentor de 7,14285922% da parti-
cipação societária . Mesa: Hilton Naves araújo (Presidente) e Ivan 
Hernandes de araújo (secretário) . PauTa:redução do Capital social 
por ser excessivo ao objeto social . delIBeraçÃo: debatido a pauta, 
ficou aprovado por todos os quotistas que, por ser excessivo ao objeto 
social, o capital social da empresa, no valor de r$ 1 .040 .000,00 (um 
milhão e quarenta mil reais) dividido em 1 .040 .000 (um milhão e qua-
renta mil) quotas de valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado, será reduzido para r$ 10 .000,00 
(dez mil reais), dividido em 1 .000 .000 (um milhão) de quotas de valor 
nominal de r$ 0,01 (um centavo de real) cada uma . o valor da redução 
de r$ 1 .030 .000,00 (um milhão e trinta mil reais), será devolvido aos 
quotistas, logo após a alteração contratual a esse fim ser registrada na 
Junta Comercial do estado de Minas Gerais . Caberá a cada quotista, a 
restituição parcial de seu investimento, conforme descrição a seguir: 
a)-a Hilton Naves araújo, r$ 882 .856,58 (oitocentos e oitenta e dois 
mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) 
equivalentes a 85,71420% do total a restituir; b)-a Ivan Hernandes de 
araújo,r$ 73 .571,71 (setenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais 
e setenta e um centavos) equivalentes a 7,14290% do total a restituir; 
e, c)-a Victor Messias azevedo araújo,r$ 73 .571,71 (setenta e três 
mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) equiva-
lentes a 7,14290% do total a restituir . ouTras INForMações: o 
Presidente da mesa informou ainda que, em cumprimento aos artigos 
1 .082 (Inciso II) e 1 .084 (Parágrafos 1º, 2º e 3º) da lei 10 .406/2002 do 
Novo Código Civil Brasileiro, esta ata deverá ser publicada no Jornal 
do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e em um jornal local de 
grande circulação . após noventa (90) dias contados da data da publi-
cação, se não houver nenhuma impugnação legal por qualquer um que 
seja durante este prazo, proceder-se-á a o registro desta ata de reunião 
de sócios junto à Junta Comercial do estado de Minas Gerais . logo em 
seguida a efetivação do registro da ata, será elaborada a alteração Con-
tratual de redução de Capital social, registrando-a na Junta Comercial 
do estado de Minas Gerais . após este registro, a sociedade Belo dia 
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., providenciará as restituições 
aos quotistas dos seus respectivos valores . eNCerraMeNTo: Nada 
mais houve a tratar . o presidente da mesa encerrou os trabalhos da reu-
nião . o secretário da mesa lavrou e leu a presente ata, a qual todos apro-
varam e assinaram digitalmente para efeito de registro perante a Junta 
Comercial do estado de Minas Gerais . uberlândia-MG ., 23 de maio de 
2 .019 . Hilton Naves araújo (sócio administrador) . Ivan Hernandes de 
araújo (sócio Quotista) . Victor Messias azevedo araújo (sócio Quo-
tista) . [Fim da aTa]
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ASSoCiAÇÃo rurAL DE ATENDimENTo 

iNFANTo JuVENiL DE ComErCiNHo. 
CNPJ: 04 .021 .056/0001-83 . BalaNço PaTrIMoNIal - eM 31 de 
deZeMBro de 2018 e 2017 . (valores expressos em reais, com cen-
tavos arredondados) . aTIVo 2018; 2017 . CIrCulaNTe . Caixa e 
equivalentes de caixa (nota 3) 47 .412; 93 .650 . adiantamento a funcio-
nários 1.406; 1.378. Outros adiantamentos 150; 1.250. Créditos - ;  
2 .000 . despesas antecipadas 2 .523; 2 .562 . ToTal do aTIVo CIr-
CulaNTe 51 .491; 100 .840 . NÃo CIrCulaNTe . Imobilizado (nota 
4) 54 .137; 76 .421 . ToTal do aTIVo NÃo CIrCulaNTe  54 .137; 
76 .421 . ToTal do aTIVo 105 .628; 177 .261 . as notas explicativas 
são partes integrantes das demonstrações financeiras.  PASSIVO 2018; 
2017 . CIrCulaNTe . Fornecedores 2 .095; 513 . salários e encargos 
sociais 2.944; 2.735. Provisões para férias e encargos (nota 5) 20.281; 
19.717. DFC’s a repassar (nota 6) 14.951; 16.226. Subvenções e doa-
ções a apropriar (nota 7) 33.182; 80.336. TOTAL DO PASSIVO CIR-
CULANTE 73.453; 119.527. NÃO CIRCULANTE. Subvenções e doa-
ções a apropriar (nota7). 30.518; 40.718. TOTAL DO PASSIVO NÃO 
CIrCulaNTe 30 .518; 40 .718 . PaTrIMÔNIo lÍQuIdo . Patrimônio 
Social (nota 8) 17.016; 35.166. Déficit do exercício (15.359); (18.150). 
ToTal do PaTrIMÔNIo lÍQuIdo 1 .657; 17 .016 . ToTal do 
PassIVo 105 .628; 177 .261 . as notas explicativas são partes integran-
tes das demonstrações financeiras. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁ-
VIT / (dÉFICIT) eM 31 de deZeMBro de 2018 e 2017 . (valores 
expressos em reais, com centavos arredondados) . 2018; 2017 . reCeI-
Tas oPeraCIoNaIs . subsídio do ChildFund Brasil (nota 09) 
280.081; 239.005. Subvenções e doações governamentais (nota 09) 
98.789; 58.210. Subvenção e doações não governamentais (nota 09) 
2.210; - . Doações de materiais-SERVAS - ; 2.428 . Isenção de tributos 
- INss (nota 12) 40 .348; 38 .314 . serviços voluntários (nota 14) 13 .254; 
13 .253 . receitas Financeiras 815; 2 .225 . recuperação de outras despe-
sas - ; 239 . ressarcimento de despesas 661; 4 .056 . 436 .158; 357 .730 . 
desPesas oPeraCIoNaIs . despesas com pessoal e encargos 
(137 .084); (145 .915) . serviços de terceiros (69 .597); (48 .500) . servi-
ços voluntários (nota 14) (13 .254); (13 .253) . despesas gerais (93 .592); 
(64.530). Contribuições sociais – quota isenta - INSS (nota 12) 
(40 .348); (38 .314) . despesa com materiais diversos (68 .314); (42 .429) . 
Despesas com depreciação (21.881); 16.653). Despesas financeiras 
(7 .044); (6 .286) . resultado na baixa de bens do imobilizado (403 .); -  . 
(451 .517); (375 .880) . dÉFICIT do eXerCÍCIo (15 .359); (18 .150) . 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações finan-
ceiras. Demonstrações do Superávit (Déficit) em 31 de dezembro 2018 
e  2017 . (valores expressos em reais, com centavos arredondados) . des-
crição. Patrimônio Social. Superávit (déficit) Acumulado. Total. Saldos 
em 31 de dezembro de 2016 . 156 .912; (121 .746); 35 .166 . Incorporado 
ao patrimônio social (121.746); (121.746); -. Déficit do exercício -; 
(18 .150); (18 .150) . saldos em 31 de dezembro de 2017 . 35 .166; 
(18 .150); 17 .016 . Incorporado ao  patrimônio social (18 .150); 18 .150;  
- . Déficit do exercício - ; (15.359); (15.359). Saldos em 31 de dezembro 
de 2018 . 17 .016; (15 .359); 1 .657 . as notas explicativas são parte inte-
grante das demonstrações financeiras. Demonstrações do Superávit 
(déficit) em 31 de Dezembro 2018 e 2017.. (valores expressos em reais, 
com centavos arredondados) .  FluXo de CaIXa das aTIVIda-
DES OPERACIONAIS. 2018. 2017. Déficit do exercício (15.359); 
(18 .150) . ajustes .  depreciação 21 .881; 16 .653 . resultado na baixa do 
ativo imobilizado  403; - .  6 .925; (1 .497) . redução (aumento) nos ati-
vos: Encargos a compensar/restituir -; 38. Subvenções a receber 
(2 .000); (2 .000)  . adiantamento a funcionários (28); (94) . outros adian-
tamentos 1 .100; (1 .250) . despesas antecipadas 39; (77) . 3 .111; (3 .383) .  
aumento (redução) nos passivos: Fornecedores 1 .582; 45 . salários e 
encargos sociais 209; (883). Provisões de férias e encargos 564; (1.550). 
DFC’s a repassar (1.275); 1.764. Subvenções e doações a apropriar 
(57 .354); 90 .876 . (56 .274); 90 .252 . CaIXa lÍQuIdo Gerado 
Pelas aTIVIdades oPeraCIoNaIs (46 .238); 85 .372 . FluXo 
de CaIXa uTIlIZado Nas aTIVIdades de INVesTIMeN-
TOS. Adições ao ativo permanente - ; (51.000). CAIXA LÍQUIDO 
Gerado Pelas aTIVIdades de INVesTIMeNTo - ; (51 .000) . 
aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (46 .238); 34 .372 . 
demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades . Caixa e 
equivalentes de caixa no inicio do exercício 93 .650; 59 .278 . Caixa e 
equivalentes de caixa do final do exercício 47.412; 93.650. Aumento 
(redução) no caixa e equivalentes de caixa (46 .238); 34 .372 . as notas 
explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 . (Valores expressos em reais) . 1 .CoNTeXTo oPera-
CIoNal . a associação rural de atendimento Infanto Juvenil de 
Comercinho – araIC, com sede na rua antônio Moreira da silva, nº 
67, Bairro Centro – Comercinho-MG é uma associação civil, de caráter 
filantrópico sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o 
crescimento humano e desenvolver a potencialidade de sua clientela 
infanto-juvenil, formando o cidadão consciente, através do atendimento 
às suas necessidades básicas . Conta com o apoio da comunidade, 
órgãos públicos e do ChildFund Brasil . atende aproximadamente 1 .300 
crianças da comunidade carente do município de Comercinho,no estado 
de Minas Gerais . a associação não faz distinção de raça, cor, credo 
religioso ou político. Os resultados obtidos em suas operações são rea-
plicados no seu próprio objetivo social . É regida pelo seu estatuto social 
e pela legislação aplicável às entidades desta natureza . 2 . Base e 

aPreseNTaçÃo e PreParaçÃo das deMoNsTrações 
FINANCEIRAS. 2.1. Base de Apresentação.  As demonstrações finan-
ceiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Norma 
Brasileira de Contabilidade, NBC ITG 2002 R1. Entidade sem finali-
dade de lucros aprovada pela resolução 1 .409/2012 do Conselho Fede-
ral de Contabilidade . 2 .2 . Políticas contábeis . a . receitas e despesas . as 
receitas oriundas de doações, subvenções e contribuições são registra-
das conforme determina a NBC ITG 2002 r1 (entidades sem Finalida-
des de lucros), mediante documento hábil, quando da efetiva entrada 
dos recursos . Todas as demais receitas e despesas necessárias à manu-
tenção de suas atividades são registradas pelo regime contábil da com-
petência. As receitas de doações, subvenções e contribuições, recebidas 
para aplicação especifica, mediante constituição ou não de fundos, são 
registradas em contas próprias, segregadas das demais contas da enti-
dade. b. Estimativas e premissas contábeis. As demonstrações contá-
beis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de estimati-
vas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões 
para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados 
ativos e outras similares . os resultados efetivos podem ser diferentes 
dessas estimativas e premissas .  c . Caixa e equivalentes de caixa . os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Entidade considera equivalente de caixa as aplicações financei-
ras que sejam de conversibilidade imediata em um montante conhecido 
de caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica 
como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação . d . Imo-
bilizado. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou 
construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e 
da depreciação acumulada. A Entidade utiliza o método de depreciação 
linear definida com base na avaliação da vida útil de cada ativo, esti-
mada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos 
futuros. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando 
nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda . 
eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que 
o ativo for baixado . e . ativos e passivos não circulantes . Compreendem 
os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após 
doze meses subsequentes a data base das referidas demonstrações 
financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações mone-
tárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço. f. Trabalho volun-
tário . os trabalhos voluntários (receitas e despesas), inclusive de mem-
bros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas 
funções, são reconhecidos pelo valor justo da prestação dos serviços 
como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros. 3. CAIXA E 
eQuIValeNTes de CaIXa . a posição de caixa e equivalentes de 
caixa, em 31 de dezembro, estava assim representada: 2018; 2017 . 
Pequeno Caixa ChildFund Brasil 541; 70 . Caixa Comunidade 33 ; 3 . 
574; 73 . BaNCos C/ CorreNTe . Banco do Brasil - subsídio . 
16 .735; -  . Banco do Brasil - FIa/CMdCa . - ;  -  .  Banco do Brasil-
Prefeitura Municipal - ; 314 ; - . Banco do Brasil- sedese - ; 25 .000 .  
(-) Cheques a Compensar (1 .850); (9 .556) . 14 .885; 15 .758 . aPlICa-
çÃo FINaNCeIra . Poupança Banco do Brasil – subsídio 7 .099; 
33 .869 . Poupança Banco do Brasil s/a – Fundo estadual de Cultura 
2 .376; 28 .699 . Poupança Comunidade 6 .813; 261 . aplicação-FIa/
CMdCa 3 .696; 14 .990 . Poupança Banco do Brasil – Prefeitura Muni-
cipal 1 .798; -  . Poupança Banco do Brasil – sedese 10 .171; -  . 31 .953; 
77 .819 . 47 .412; 93 .650 . 4 . IMoBIlIZado . a composição do imobili-
zado em 31 de dezembro, estava assim representada: Taxa de deprecia-
ção ao ano % 2018; 2017 . Veículos 20% 106 .894; 106 .894 . equip . Pro-
ces. Eletrônico de Dados 20% 79.484; 80.124. Instalações 10% 6.269; 
6 .269 . Máquinas e equipamentos 10% 60 .063; 62 .806 . Móveis e uten-
sílios 10% 13 .345; 14 .601 . Biblioteca 10% - ; 915 . 266 .055; 271 .609 . 
depreciação acumulada (211 .918); (195 .188) . Total 54 .137; 76 .421 . a 
movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir: descrição; 
Taxa de depreciação; Saldo em 31.12.17; Baixas; Adições; Transf./
ajustes; saldo em 31 .12 .2018 . Bens . Veículos 20% 106 .894; 106,894 . 
equip . Proces . eletrônico dados 20% 80 .124; (640); - ; - ; 79 .484 . Ins-
talações 10% 6.269; 6.269. Máquinas e equipamentos 10% 62.806 
(2 .743); - ; - ; 60 .063 . Móveis e utensílios 10% 14 .601; (1 .256); - ; - ; 
13 .345 . Biblioteca 10% 915; (915); -  .Total Bens 271 .609; (5 .554); - ; 
- ; 266 .055 . depreciação . Veículos (49 .993); - ; (16 .183) - ; (66 .176) . 
equip . Proces . eletrônico dados (77 .427); 640; (2 .000) - ; (78 .787) . 
Instalações (4.295); - ; (577) - ; (4.872). Máquinas e equipamentos 
(49 .083); 2 .340; (2 .819); (49 .562) . Móveis e utensílios (13 .475); 1 .256; 
(302); - ; (12 .521) . Biblioteca (915); 915; -  . Total depreciação 
(195 .188); 5 .151; (21 .881); - ; (211 .918) . Total da conta 76 .421; (403); 
(21 .881); - ; 54 .137 . a entidade não alterou a forma de utilização do seu 
imobilizado, como também, não identificou desgastes e quebra rele-
vante inesperada, progresso tecnológico e mudanças nos preços de mer-
cado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos neces-
sitasse de modificação. 5. PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS. 
As provisões de férias e encargos apresentavam a seguinte composição, 
em 31 de dezembro: 2018; 2017. Provisão de férias 18.606; 18.089. 
FGTS sobre férias 1.489; 1.447. PIS sobre férias 186; 181. Total 
20 .281; 19 .717 . 6 . dFC’s (desIGNaTed FuNd CerTIFICaTe) a 
rePassar . a entidade recebeu do ChildFund Brasil valores de 
DFC’s, presentes de padrinhos destinados à crianças (afilhados), os 
quais foram contabilizados em conta patrimonial do passivo circulante, 
conforme a seguir:  2018; 2017 . saldo no início do exercício 16 .226; 
14 .463 . dFC’s recebidos destinados às crianças 52 .220; 63 .213 . dFC’s 
repassados à crianças (53 .405); (61 .450) . dFC’s devolvidos ao Chil-
dFund Brasil (90); - . Saldo do final do exercício 14.951; 16.226. 7. 
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APROPRIAR. Os Saldos de doações 
e Subvenções a apropriar no passivo circulante e não circulante, são 
provenientes de recursos do Governo estadual (secretaria de estado de 
Cultura, secretaria de estado de desenvolvimento social e secretaria 
de estado de Governo) Municipal e Federal . os valores estão apresen-
tados em conformidade com a resolução do CFC nº 1 .305 e o NBC TG 
07 - Subvenções e Assistências Governamentais. Demonstramos a 
seguir, a posição das subvenções representadas por contas do passivo: 
2018; 2017 . subvenção Municipal - FIa/CMdCa 2 .674; 14 .375 . sub-
venção Municipal – Prefeitura/Conv . 03/2017 1 .250; 2 .314 . subvenção 
estadual – secretaria de estado de Cultura 686; 28 .446 . subvenção 
estadual – sedese 10 .955; 25 .000 . doação/subvenção não monetária 
estadual – seGoV 40 .718; 50 .918 . subvenção Federal – Prêmio Cul-
tura Populares 7.417; - . Total das subvenções a realizar 63.700; 
121 .053 . Passivo circulante 33 .182; 80 .335 . Passivo não circulante 
30 .518; 40 .718 . 8 . PaTrIMÔNIo soCIal . o patrimônio social da 
entidade, no montante de r$ 1 .657 em 31 de dezembro de 2018 (r$ 
17 .016 em 31 de dezembro de 2017) representa o montante inicial apor-
tado para início das atividades da entidade, sendo reduzido em função 
do déficit apurado. O valor de Déficit neste exercício foi de R$ (15.359) 
e R$ (18.150) de déficit em 2017. 9. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES. A 
Entidade recebeu doações e subvenções, durante o exercício, registra-
das em contas de receita da seguinte forma:  2018; 2017 . subsídio do 
ChildFund Brasil 280 .081; 239 .005 . dFC Presente à entidade do Chil-
dFund Brasil - ; - . Doações/Subvenções - Estadual 53.542; 12.437. 
.Doações/Subvenções - Municipal 42.664; 45.772.  Doações/Subven-
ções - Federal 2.583; - . Doações/Subvenções não governamentais 
2 .210; 2 .428 . Total 381 .080; 299 .642 . 10 . GraTuIdades . as gratui-
dades oferecidas à comunidade carente são registradas segregadamente 
por Custos e despesas, excetuando-se as despesas com depreciação e 
contribuições sociais - INSS Quota isenta , estando suportadas por 
documentação hábil . entidade atende ao disposto no decreto nº 
8242/2014 e resolução nº 188, de 20 de outubro de 2005 e lei 12 .868 
de 15/10/2013, tendo concedido gratuidades em 2018 no montante de 
r$ 388 .885 (r$ 320 .913 em 2017) conforme demonstrado a seguir: 
2018; 2017. Despesas operacionais 451.114; 375.880. Contribuições 
sociais – INss Quota Isenta (40 .348); (38 .314) . despesas com depre-
ciação (21 .881); (16 .653) . Total 388 .885; 320 .913 . 11 . seGuros . em 
31 de dezembro de 2018, a Entidade mantém cobertura de seguros para 
seus bens, em montante considerado pela mesma suficiente para cobrir 
eventuais sinistros . 12 . IseNçÃo de TrIBuTos - INss . a isenção 
das contribuições sociais usufruídas no ano de 2018, em função da enti-
dade possuir certificado de entidade de fins filantrópicos, está registrada 
em contas de receitas e totalizou r$ 40 .348 (r$38 .314 em 2017) . 14 . 
TraBalHo VoluNTarIado . os trabalhos  voluntários do Grupo 
Governança e Grupo de apoio foram mensurados com base nos valores 
praticados por esses profissionais no mercado. Governança 2018; 2017. 
Quantidade de horas 402; 300 . Valor h/h 23,35; 24,95 .Valor total - r$ 
9 .387; 7 .485 . Grupo de apoio 2018; 2017 . Quantidade de horas 891; 
1 .317 . Valor h/h 4,34; 4,38 . Valor total - r$ 3 .867; 5 .768 . suely almeida 
de souza; Presidente da araIC;  CPF: 050 .739 .466-69; MG-11 .550 .678 . 
José Santos Gomes Farias; Contador – CRC-MG 46.066/O-5
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CArBEL S. A.
 CNPJ/MF Nº 17 .171 .612/0001-40

 NIre JuCeMG 3130004735 .1
ata da assembleia Geral ordinária (doravante aGo) realizada às 10h 
do dia 26/04/2019, lavrada na forma prevista no § 1º do art . 130 da lei 
nº 6 .404, de 15/12/1976 . 01 - data, horário e local da assembleia: dia 
26 (vinte e seis) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 10h (dez 
horas), na sede social da Carbel s .a ., na cidade de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais, na avenida Nossa senhora do Carmo nº 500, 
CeP 30 .330-000 . 02 - Presença: acionistas representantes da totalidade 
do capital social da Carbel s/a, conforme assinaturas apostas no livro 
próprio, em razão do que ficou dispensada a convocação da AGO, nos 
termos do art . 124, § 4º da lei n° 6 .404, de 15 de dezembro de 1976 
(lei das s/as) . 03 - Composição da Mesa: presidência e secretaria dos 
acionistas João Cláudio Pentagna Guimarães e Gabriel Pentagna Gui-
marães, respectivamente . 04 - ordem do dia: (i) contas dos administra-
dores (ii) destinação do resultado; (iii) previsão para remuneração dos 
mesmos administradores. 05 - Deliberações: instalada a AGO, após a 
discussão das matérias, resolveram os acionistas, por unanimidade de 
votos, aprovar o seguinte: 05 .1 -contas da diretoriarelativas ao exercí-
cio social encerrado em 31 .12 .2018, consubstanciadas nas demonstra-
ções financeiras levantadas naquela data, as quais foram publicadas no 
“Diário do Comércio” caderno de Economia, pagina 14 e no “Minas 
Gerais” caderno 2 pagina 16, do dia 17 de abril de 2019, dispensada a 
publicação do aviso referido no art . 133 da lei nº 6 .404/76, conforme 
seu § 4º; 05 .2 - destinação do resultado apurado no exercício social 
encerrado em 31/12/2018, consistente no prejuízo de r$ 1 .851 .505,45 
(um milho, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos), o qual foi compensado, contabilmente, com 
reservas estatutárias de lucros apurados em períodos anteriores . 05 .3 
- fixação da remuneração dos administradores para o período de maio 
de 2019 a abril de 2020, no valor global, anual, de até R$3.500.000,00 
(três milhões e quinhentos mil reais), importância esta que será distri-
buída, para pagamentos mensais entre os seus membros, podendo haver 
variação de valores de um para outro diretor . 06 - encerramento - Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata que, depois de lida a achada conforme, segue 
assinada por todos os presentes . Belo Horizonte, 26 de abril de 2019 . 
assinam, como acionistas: João Cláudio Pentagna Guimarães, por si e 
por Bonsucesso Participações e Empreendimentos S/A - Luiz Flávio 
Pentagna Guimarães por si, por Bonsucesso Participações e Empreen-
dimentos s . a - Camila artoni Pentagna Guimarães, pelo espolio de 
Humberto José Pentagna Guimarães - Gabriel Pentagna Guimarães, por 
si e por procuração de Maria Beatriz Pentagna Guimarães - Heloísa 
Maria Pentagna Guimarães Henriques, ricardo Pentagna Guimarães - 
Paulo Henrique Pentagna Guimarães - regina Maria Pentagna Guima-
rães Salazar - Flávio Ladeira Guimarães; JUCEMG - Certifico o regis-
tro em 08/05/2019 sob nº 7293843 - protocolo 191900583 - Marinely 
de Paula Bonfim pela secretaria geral.
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imESA - iNSTiTuTo DE mEDiCiNA 
ESPECiALiZADA DE ALFENAS S/A

 CNPJ 20 .409 .439/0001-80
edITal de CoNVoCaçÃo

 Ficam os senhores acionistas de Imesa - Instituto de Medicina espe-
cializada de alfenas s/a, CNPJ 20 .409 .439/0001-80, convocados para 
reunirem-se em assembleia Geral extraordinária, a se realizar na sede 
da Companhia, à rua adolfo engel, 19, bairro loteamento siqueira, 
alfenas, MG, no dia 18/06/2019, às 20:30 horas, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: submeter a aprovação incorporação 
ao Capital social de reservas de lucros de exercícios anteriores, com 
consequente alteração do artigo 5º do estatuto social .

 alfenas, 29 de maio de 2019 .
Dr. José Carlos Miranda - Presidente.
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SErPrAm - SErViÇo DE PrESTAÇÃo DE 
ASSiSTÊNCiA mEDiCo-HoSPiTALAr S/A 

CNPJ 25 .658 .691/0001-46 . edITal de CoNVoCaçÃo
 Ficam os senhores acionistas de serpram – serviço de Prestação de 
assistência Medico-Hospitalar s/a, CNPJ 25 .658 .691/0001-46, con-
vocados para reunirem-se em assembleia Geral extraordinária, a se 
realizar na sede da Companhia, à rua adolfo engel, 19, Bloco II, bairro 
loteamento siqueira, alfenas, MG, no dia 18/06/2019, às 20:00 horas, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) submeter a aprova-
ção incorporação ao Capital social de reservas de lucros de exercícios 
anteriores, com a consequente alteração do artigo 5º do estatuto social 
e 2) abrir filiais para melhor atender desenvolvimento da Cia. Alfenas, 
29 de maio de 2019 .

Dr. José Carlos Miranda - Presidente.
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irmANDADE NoSSA SENHorA DAS 
mErCÊS DE moNTES CLAroS

– aVIso de lICITaçÃo –
PreGÃo PreseNCIal n .º 002/2019 (Menor preço por Item) para 
aquisição de equipamentos, objeto do Pro-hosp 2017 – estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo 
estadual de saúde .o pregão será realizado no dia 19/06/2019, às 08:00 
horas .
PreGÃo PreseNCIal n .º 003/2019 (Menor preço por Item) para 
aquisição de Medicamentos, objeto do Incremento Teto MaC - Porta-
ria 3.307/2017 de 06 de Dezembro de 2017, por intermédio da Secre-
taria Municipal de saúde de Montes Claros - MG . .o pregão será 
realizado no dia 19/06/2019, às 14:00 horas . os editais poderão ser 
adquiridos no site: www .santacasamontesclaros .com .br . Maiores infor-
mações junto a Comissão de Licitação à Praça Honorato Alves, 22 – 
Centro – Telefone (038) 3229-2394 – CeP 39400-103 – Montes Cla-
ros/MG. Email: licitacao@santacasamontesclaros.com.br. José Gilson 
Veloso Caldeira - Provedor

4 cm -05 1235798 - 1
TiBEriNA AuTomoTiVE mG - ComPoNENTES 

mETáLiCoS PArA iNDÚSTriA AuTomoTiVA LTDA
CNPJ/MF 11 .812 .870 .0002-62 -NIre 3120876839-0

edital de Convocação para reunião de Quotistas
Ficam os srs . quotistas da Tiberina automotive MG - Componentes 
Metálicos para Indústria Automotiva Ltda. (“Sociedade”) convocados, 
na forma do Contrato social da sociedade, para reunir-se em reunião 
de Quotistas (“Reunião”) a ser realizada no dia 11 de junho de 2019, 
às 10:00 horas, na sede social da sociedade, localizada na rodovia Br 
262, Km 367, s/n, Bairro samambaia, na Cidade de Juatuba, estado de 
Minas Gerais, CeP 35675-000, para tratar da seguinte ordem do dia: 
(i) ratificação do aumento de capital da Sociedade em decorrência da 
conversão em capital do empréstimo realizado entre a Sociedade e sua 
sócia, Tiberina Holding S.R.L., após o fim do prazo para exercício do 
direito de preferência dos demais quotistas, (ii) reforma do contrato 
social; e (iii) registro da renúncia do sr . Franco stola do cargo de dire-
tor de Negócios da sociedade . Juatuba, 31 de maio de 2019
Paolo Cossa - Presidente do Conselho de administração

4 cm -30 1233666 - 1
GErDAu AÇomiNAS S.A.

CNPJ no 17 .227 .422/0001-05 - NIre 31300036677
aTa de reuNIÃo da dIreTorIa realIZada

Na sede soCIal, No MuNICÍPIo de ouro
BraNCo, MG, Na rodoVIa MG 443, KM 07,
Às 16H30min, do dIa 17 de MaIo de 2019 .

1 . a reunião contou com a presença da totalidade dos membros da 
diretoria, tendo sido presidida por Gustavo Werneck da Cunha, dire-
tor Presidente, e secretariada por Harley lorentz scardoelli, diretor 
Vice-Presidente . 2 . a diretoria, na forma do estatuto social, deliberou, 
por unanimidade, autorizar a sociedade a alienar os seguintes imóveis 
de sua propriedade: (i) o imóvel localizado em Conselheiro lafaeite, 
MG, descrito e caracterizado na matrícula nº 305 do ofício de regis-
tro de Imóveis de Congonhas, MG, pelo valor de r$ 1 .062 .270,00 à 
lGa Mineração e siderurgia s .a; e (ii) o imóvel localizado em Con-
selheiro lafaeite, MG, descrito e caracterizado na matrícula nº 852 do 
ofício de registro de Imóveis de Congonhas, MG, pelo valor de r$ 
1 .273 .305,00 à lGa Mineração e siderurgia s .a . 3 . deliberou, outros-
sim, que nos atos necessários à formalização do negócio jurídico auto-
rizado, inclusive na celebração e assinatura da escritura pública, que a 
sociedade seja representada, isoladamente, por qualquer um de seus 
diretores, ou ainda, em conjunto por dois procuradores especialmente 
constituídos . 4 . Nada mais foi tratado . ouro Branco, MG, 17 de maio 
de 2019 . assinaturas: Gustavo Werneck da Cunha (diretor Presidente) . 
Harley lorentz scardoelli (diretor Vice-Presidente) . Cesar obino da 
rosa Peres, Fábio eduardo de Pieri spina, Fladimir Batista lopes 
Gauto, Hermenio Pinto Gonçalves, Marcos eduardo Faraco Wahrhaf-
tig e Mauro de Paula (Diretores). Declaração: Declaro que a presente é 

 
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 320190605191651024.
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Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE CoNTAGEm.
Pregão presencial 02/2019, Processo nº 22/2019, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação 
na modalidade Pregão Presencial, a partir das 14h00min horas 
do dia 19 (dezenove) de junho de 2019, em sua sede, na Praça 
são Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, 
link dedicado de Internet e Firewall uTM para a Câmara Muni-
cipal de Contagem. O texto integral do edital retificado (con-
tendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à dis-
posição dos interessados no site: http://www .cmc .mg .gov .br e 
pelo e-mail compras@cmc .mg .gov .br - Comissão Permanente de 
licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3198-5117, no horário 
de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais . Érica Pereira de 
souza - Pregoeira .

4 cm -05 1235915 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE CriSTiANo oToNi/mG. 

Contrato administrativo nº 01/2019 . Parágrafo único do art . 61 
da lei 8 .666/93 . Contratante: Câmara Mun . Cristiano otoni . Con-
tratada: Gilmara de souza lima silva . objeto: exercício de atri-
buições de cadastrador biométrico conforme Termo de Coope-
ração 01/2019 – CMCo/Tre-MG . Valor: r$ 1 .200,00 mensais . 
Vigência: 04/06/2019 a 31/12/2019 . ass .: evaldo Jesus de souza 
– Presidente .

2 cm -05 1235810 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES, 
Processo 939/2017, extrato do Primeiro Termo aditivo ao contrato 
n° 008/18 - objeto: manutenção preventiva e corretiva dos equi-
pamentos de informática da Câmara Municipal . Valor total anual: 
r$69 .983,36 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e três reais 
e trinta e seis centavos) . Vigência: 26/04/2019 a 26/04/2020 . Con-
tratada: MINasTeC ProduTos e serVIços esPeCIalI-
Zados CNPJ sob o nº 08 .822 .721/0001-99 . em 25 de abril de 
2019, Júlio Cesar Tebas de avelar - Presidente .

2 cm -04 1235747 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES, 
Processo 225/2015, extrato do Terceiro termo aditivo ao contrato 
n° 001/16 objeto: Prorrogação da vigência contratual, reajuste 
de valores contratados aos índices de perda inflacionária, supres-
são de itens contratados referentes ao Fornecimento e cessão de 
direitos de uso de software, instalação e implantação de siste-
mas de gestão . Valor Total anual: r$94 .727,16 (noventa e quatro 
mil setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) . Contra-
tada: dIreTrIZ INForMÁTICa eIrelI lTda – CNPJ sob o 
nº 22 .493 .902/0001-40 – em 28 de fevereiro 2019 – Júlio Cesar 
Tebas de avelar, Presidente .

3 cm -05 1236113 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA
Processo de licitação nº . 117/2019 - Pregão Presencial nº . 
09/2019 . Tipo Menor Preço Global, para contratação de pessoa 
jurídica no ramo, para prestação de serviços contínuos de porteiro/
vigia, com fornecimento de toda mão de obra, materiais e equipa-
mentos (exceto rádios comunicadores que serão fornecidos pela 
Contratante), executada de forma direta e contínua, no edifício 
sede da Câmara Municipal de Ipatinga, situado à Praça dos Três 
Poderes, s/nº, Centro, Ipatinga/MG, conforme condições constan-
tes no edital e seus anexos . o horário para o início da sessão está 
previsto para às 09h (nove horas) do dia18 de junho de 2019, no 
Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, na Praça Três Poderes, 
s/nº - Centro, em conformidade com a legislação vigente . o edital 
poderá ser adquirido na sala da Comissão de licitação, 3º andar, 
telefone (31) 3829-1243 no horário de 12:00 às 17:00 horas e pelo 
site::www .camaraipatinga .mg .gov .br

4 cm -05 1236036 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iTABirA
aVIso de lICITaçÃo

lICITaçÃo eXClusIVa Para Me/ePP
edITal reTIFICado - PreGÃo PreseNCIal CMI Nº 
008/2019, ProCesso lICITaTÓrIo CMI Nº 074/2019, por 
ITeM, cujo objeto consiste em reMoçÃo, aQuIsIçÃo e 
INsTalaçÃo de eQuIPaMeNTos de ar CoNdICIo-
NADO. O quantitativo, especificações e serviços estão discrimi-
nados no Termo de referência - anexo I do edital .
recebimento dos envelopes Proposta e Habilitação: dia 
18/06/2019, às 13h00min, no Plenarinho da Câmara Itabira . edi-
tal disponível no sítio eletrônico: www .itabira .cam .mg .gov .br .
Informações: pregaocmi@gmail.com. 3839-1576/1516.

Itabira, 04 de junho de 2019 . Vera CaMIlo - Pregoeiro .
3 cm -04 1235743 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA 
- Contrato nº. 048/2019, firmado em 03 de junho de 2019, entre 
Câmara Municipal de Nova lima e a empresa Claro s/a: objeto: 
contratação de empresa especializada em prestação de telecomu-
nicação para o legislativo, com a inclusão dos 06 (seis) chips . 
Processo Nº: 052/2019; dispensa Nº 037/2019; Fundamento 
legal: lei nº 8 .666/93; Vigência: 12 (doze) meses . Valor: r$ 
2 .752,80, signatários: pelo Contratante, Fausto Niquini Ferreira 
e, pela Contratada, Vilma Celina da silva .

 Contrato nº. 050/2019, firmado em 04 de junho de 2019, entre 
Câmara Municipal de Nova lima e a empresa lixeiras BH eireli . 
objeto: contratação de empresa para aquisição de lixeiras para 
coleta seletiva . Processo Nº: 056/2019; dispensa Nº 039/2019; 
Fundamento legal: lei nº 8 .666/93; Vigência: 60 (sessenta) dias . 
Valor: r$ 3 .500,00, signatários: pelo Contratante, Fausto Niquini 
Ferreira e, pela Contratada, roberta Bark dutra lemos .

4 cm -05 1235967 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA - 

Pl 004/19, Pregão 003/2019 – 1º aditivo – Contratada: auto 
Posto Milionário Ltda. Objeto: reeq. econômico financeiro dos 
itens 01 e 02, passando o item 01 de r$4,50 para r$4,78 e item 02 
de r$3,53 para r$3,68 . N . serrana/MG 03/05/2019 . Presidente 
da Câmara Municipal .

1 cm -05 1235968 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA 

- Pl 009/18, Pregão 008/2018 – 2º aditivo – Contratada: Portal 
Norte segurança Patrimonial eireli ePP . objeto: prorrogação da 
vigência do contrato por 12 meses . N . serrana/MG 29/05/2019 . 
Terezinha Célia do Carmo – Presidente da Câmara Municipal. 

1 cm -05 1236014 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA 
- Pl 011/19, dispensa 001/2019 – Fundamento art . 24, XVII lei 
8666/93. Ratifico e homologo as decisões da CPL ref. prest. serv. 
manut . preventiva e corretiva de revisão no veículo sprinter Placa 
Qoe 7456 da Câmara Municipal . Contratada: Minas Máquinas 
S/A R$ 2.057,55. N. Serrana/MG 03/06/2019. Terezinha Célia do 
Carmo – Presidente da Câmara Municipal .

2 cm -05 1236219 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA
-Torna Público a homologação do Processo administrativo nº 
012/2019 Modalidade dispensa 008/2019 objeto : Contratação 
de empresa especializada em jornais com circulação em Minas 
Gerais de atos oficiais da Câmara Municipal de São José da Lapa , 
Contrato nº 09/2019 secretaria de estado de Casa Civil e de rela-
ções Institucionais CNPJ 13.237.191/0001-51 Valor Global R$ 
15 .946,20 ( Quinze Mil Novecentos Quarenta seis reais e Vinte 
Centavos) dotação 3 .3 .90 .39 .00

2 cm -04 1235686 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALBErTiNA - 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº00052/2019 - PreGÃo Pre-
seNCIal Nº00018/2019 . a PMa/MG torna-se público o cance-
lamento do Pregão Presencial Nº00018/2019 – Toner . Qualquer 
dúvida entrar em contato pelo Fone (35) 3446-1333, com regiane 
Mianti de lima, pregoeira .

1 cm -05 1235984 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS 
– aVIso de lICITaçÃo .

PreGÃo Nº 047/2019 .Implantação de registro de Preços visan-
doaquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades 
da administração Municipal . data: 25/06/2019 às 09:00 horas .o 
edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal de alpinópolis/MG, pelo telefone (35)3523 .1808, 
e-mail licitacao@alpinopolis .mg .gov .br .no site www .alpinopolis .
mg.gov.br. Alpinópolis/MG, 05 de Junho de 2019. José Gabriel 
dos santos Filho, Prefeito Municipal .

2 cm -05 1235814 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANGELÂNDiA,
 torna público extrato de ata de rP , Processo 009/2019 , Pre-
gão Presencial 006/2019 obejeto:registro de Preço para futura e 
eventual contratação de pessoa juridica para prestação de serviços 
de limpeza urbana, conservação de vias estradas vicinais e afins 
em atendimento as demandas do Municipio . Contratante Prefei-
tura Municipal de angelândia MG CNPJ:01 .113 .937/0001-36  . 
Contratado:Construtora e Premoldados Itamarandiba eirelli ata 
006/2019 valor : 223 .250,00 – limcap Construtora limpeza e 
Transporte Ltda Ata 007/2019 , Valor; 217.560,00 . Informações: 
(33)3516-9000 . Prefeito Municipal 

 Prefeitura Municipal de angelândia, torna público extrato de 
ata de rP , Processo 013/2019 , Pregão Presencial 009/2019 
objeto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios em atendimento a merenda escolar e secreta-
rias municipais . Contratante Prefeitura Municipal de angelândia 
MG CNPJ:01 .113 .937/0001-36  . Contratada: Celina aparecida 
Fernandes araújo ata 008/2019 valor : 608 .115,40 – Contra-
tado: Barbosa Comercio ltda -, ata 009/2019 , Valor : 480 .375,85 
– Contratada: Comercial Gomes e rodrigues ltda Me aTa 
010/2019 Valor : 454.484,35 Informações: (33)3516-9000. Pre-
feito Municipal

 Prefeitura Municipal de angelândia, torna público extrato de 
ata de rP , Processo 014/2019 , Pregão Presencial 010/2019 
objeto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de 
material de limpeza ,copa e cozinha,descartáveis higieniza-
ção ,acondicionamento e material de proteção em atendimento 
as demanda da prefeitura municipal . Vigência: 21/05/2019 á 
21/05/2020 Contratante Prefeitura Municipal de angelândia MG 
CNPJ:01 .113 .937/0001-36  . Contratada: Celina aparecida Fer-
nandes araújo ata 012/2019 valor : 115 .114,10 – Contratada: Bar-
bosa Comercio ltda - ata 011/2019 , Valor : 133 .840,85 – Con-
tratada: Comercial Gomes e rodrigues ltda Me aTa 013/2019 
Valor : 122 .476,25 . Contratada : Mundo da embalagem ltda ata 
014/2019 – Valor 102.447,39 .Informações: (33)3516-9000. Pre-
feito Municipal

 Prefeitura Municipal de angelândia, torna público extrato de ata 
de rP , Processo 015/2019 , Pregão Presencial 011/2019 objeto: 
registro de Preço para futura e eventual aquisição de gás de cozi-
nha em atendimento as demanda da prefeitura municipal . Vigên-
cia: 03/06/2019 á 03/06/2020 Contratante Prefeitura Municipal de 
angelândia MG CNPJ:01 .113 .937/0001-36  . Contratada: distri-
buidora de gás Vespermann ltda ata 015/2019 valor : 124 .000,00 
–.Informações: (33)3516-9000. Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de angelândia, torna público extrato de 
Contrato, Processo 010/2019 , dispensa 001/2019 objeto: aqui-
sição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar para com-
por a merenda escolar em atendimento a secretaria municipal de 
educação do município de angelândia . Vigência: 20/05/2019 á 
31/12/2019  .Contratante Prefeitura Municipal de angelândia MG 
CNPJ:01 .113 .937/0001-36  . Contratada: Conselho Comunitário 
de Desenvol. Rural Sapé/Timirim . contratado 06/2019 valor : 
134.568,00 .Informações: (33)3516-9000. Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de angelândia, torna público extrato de 
Contrato, Processo 008/2019 , Tomada de Preço 001/2019 objeto: 
contratação de pessoa jurídica para execução de módulos sani-
tários com dimensões 1,50 x 2,00 objeto do convênio Funasa 
nº 01186/2017 . Funasa e o Municipio de angelândia visando 
a implantação de melhorias sanitárias domiciliares . Vigência: 
29/05/2019 á 29/11/2019  .Contratante Prefeitura Municipal de 
angelândia MG CNPJ:01 .113 .937/0001-36  . Contratada: lorena 
Construtora lTda  . contratato : 007/2019 valor : 371 .378,70 .
Informações: (33)3516-9000. Prefeito Municipal

14 cm -05 1236119 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

 adjudicação, homologação e contratos da chamada pública nº 
001/2019, ref . a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educa-
ção básica pública, verba FNde/PNae . adjudicação e homolo-
gação: 13/05/19 . Partes: Prefeitura x arIela Marçal sTe-
FaNINI, contrato nº 130/19, valor r$ 3 .032,00; assoCIaçÃo 
dos aGrICulTores FaMIlIares do sul de MINas , 
contrato nº 131/19, valor r$ 127 .258,86; CIBele aPareCIda 
de olIVeIra sIlVa, contrato nº 132/19, valor r$ 19 .996,48 e 
JoÃo Carlos de olIVeIra, contrato nº 133/19, valor r$ 
19 .995,66, todos contratos ass .: 13/05/19 e vigência: 31/12/19 .

3 cm -05 1236222 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
BANDEirA Do SuL – m.G -

 resulTado de lICITaçÃo - ProCesso lICITaTÓrIo 
N° 022/2019 - PreGÃo PreseNCIal 012/2019 - objeto: 
Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de medi-
camento para atender as diversas atividades do departamento 
Municipal de saúde de Bandeira do sul e na distribuição gra-
tuita de medicamentos na Farmácia Básica Municipal, através 
do maior desconto percentual sobre o Preço de Fábrica (PF) da 
tabela CMed/aNVIsa . empresas licitantes vencedoras: alfala-
gos ltda (CNPJ 05 .194 .502/0001-14) - ata de registro de Preços 
n° 011/2019 – Valor Total estimado: r$ 200 .000,00 (duzentos mil 
reais); do desconto concedido (sobre o Preço Fábrica da Tabela 
CMED/ANVISA): - Lote 1 – Medicamentos Genéricos: 70 %; 
lote 2 – Medicamentos similares: 60 %; drogaria Francisco sal-
les ltda Me (CNPJ 10 .840 .792/0001-66) - ata de registro de 
Preços nº 012/2019 - Valor Total estimado: r$ 120 .000,00 (cento 
e vinte mil reais); do desconto concedido (sobre o Preço Fábrica 
da Tabela CMed/aNVIsa): lote 3 - Medicamentos Éticos: 1 % 
(um por cento); lote 4 – Medicamentos Biológicos: 1%; lote 5 – 
Medicamentos Específicos: 1%. Data de assinatura: 03 de junho 
de 2019 . Vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura . Homo-
logação: 30 de maio de 2019 .

5 cm -05 1236109 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG. 

aVIso de lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 022/2019 – Pro-
cesso Licitatório nº 048/2019. Contratação de Serviços Médicos 
para cobrir folgas e faltas, Médicos Regulador e Médicos para 
atuação nos PsF´s (Programa saúde da Família) e na secretaria 
de saúde do Município de Belo oriente/MG . abertura do julga-
mento será no dia: 19/06/2019 às 09:00:00min .
 o edital poderá ser repassado via e-mail mediante solicitação . 
(31) 3258-2807, 3258-2808 ou 3258-2827, poderá ser retirado 
no site: www.belooriente.mg.gov.br, ou na Assessoria Técnica de 
Licitações da PMBO. Belo Oriente, 05 de Junho de 2019. Tiaya 
alves da silva . Pregoeira

3 cm -05 1235883 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG. 

aVIso de lICITaçÃo Tomada de Preços Nº 005/2019 . Pro-
cesso licitatório N .º 055/2019 . objeto: contratação de empresa 
do ramo, para execução de obras de construção de banheiros 
na Escola José Lagares de Lima. Abertura do julgamento dia 
25/06/2019 às 09h00min . o edital poderá ser retirado no site: 
www.belooriente.mg.gov.br, ou na Assessoria Técnica de Licita-
ções da PMBO. Dúvidas 31-3258-2827 3258-2808 ou licitacao@
belooriente .mg .gov .br . Belo oriente, MG, 05 de Junho de 2019 . 
Tiaya alves da silva . Presidente da CPl .

2 cm -05 1235784 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG.

 edital resumido . Credenciamento Nº 010/2019 - Inexigibilidade 
Nº 013/2019 . Processo Nº 054/2019 . Credenciamento de labora-
tórios para serviços de confecção de próteses dentárias . os inte-
ressados poderão credenciar-se a partir do dia 07/06/2019, até 
às 17h00min do dia 31/12/2019 . o edital na íntegra poderá ser 
adquirido na CPl - Comissão Permanente de licitação, a Praça 
da Jaqueira, nº 40, Centro, Belo oriente - MG, nos dias úteis de 
13h00min, as 17h00min, ou no site: www .belooriente .mg .gov .br . 
Belo oriente, MG, 05/06/19 . Tiaya alves da silva .

3 cm -05 1235939 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTumirim

PP 11/19 . o Município de Botumirim/MG torna público, P .P . 
011/2019, objeto: rP exclusivo p/ Me/ePP ou equiparadas, p/ 
futura e eventual aquisição lubrificantes para manutenção dos veí-
culos da frota municipal . entrega dos envelopes e julgamento ás 
09:00 hs do dia 18/06/2019. Mais informações pelo tel: (38) 3255-
1133 José Francisco de Assis Ferreira Pregoeiro.

2 cm -05 1236040 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG

aVIso de susPeNsÃo da ToMada 
de Preços Nº03/2019

o Município de Buritizeiro torna público a suspensão do pro-
cesso licitatório nº 034/2019 tendo como objeto . Contratação de 
empresa para executar a conclusão da obra da Creche Municipal 
Pró Infância de “Cachoeira do Manteiga . a nova data para aber-
tura dos envelopes contendo as propostas de preço e os documen-
tos de habilitação será publicada na forma da lei .

Maria aparecida dos santos
Presidente da comisão de licitação .

3 cm -05 1236130 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBuÍ 

– aVIso de reTIFICaçÃo

PrC Nº . 556/2019 - PreGÃo PreseNCIal Nº . 050/2019 – 
oBJeTo: Contratação de assessoria para leilão público . reTIFI-
CAÇÃO: Altera-se o critério de julgamento passando o mesmo a 
ser o menor preço, aferido a partir do maior percentual de repasse 
à administração sobre o valor de 5% (cinco por cento) obtido na 
comissão a ser paga pelo arrematante-comprador, dentre outros 
quesitos . Prorroga-se a abertura para às 14h do dia 19/06/2019 . o 
edital e a retificação encontram-se no site www.prefeituradecam-
bui.mg.gov.br e no Depto. de Compras e Licitações da Prefeitura 
de Cambuí, situado a Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - 
Cambuí – MG. Informações: (35) 3431-1167.

3 cm -05 1235862 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPETiNGA-mG. 
Torna público que realizará o seguinte Processo licitatório: 
Tomada de Preços nº . 003/2019 . objeto: “CoNTraTaCao 
de eMPresa Para PresTaCao serVIços de CoNs-
TruçÃo de CoBerTura da Quadra de MalHa No 
MuNICÍPIo de CaPeTINGa/MG, CoNForMe ProJeTo 
BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I”. Data: 27/06/2019, às 
9:00h .o edital está à disposição dos interessados na sede da Pre-
feitura Municipal de Capetinga/MG, e no site www .capetinga .
mg.gov.br. Capetinga/MG, 05 de Junho de 2019. Luiz César Gui-
lherme, Prefeito Municipal .

3 cm -05 1235813 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÓLio/mG 
- Tomada de Preços n . º 17/2019, CNPJ nº . 16 .726 .028/0001-40, 
torna público através da Presid. da CPL, Edilson Antônio de Oli-
veira, que se acha aberto o Procedimento licitatório nº . 70/2019, 
do tipo menor preço item, objetivando a aquisição de MaTe-
rIaIs de CoPa e CoZINHa . devendo os envelopes contendo 
documentação Habilitação (envelope 01) e Proposta Comercial 
(Envelope 02) serem entregues na Seção de Licitação, até às09:00 
horas do dia 25/06/2019, sendo que o envelope 01 referente à 
Habilitação será aberto às 09:30 horas do dia 25/06/2019, no 
mesmo local. Informações através do telefone (37)33731244 ou 
www .capitolio .mg .gov .br . Presidente da CPl .

3 cm -05 1235785 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS/mG– 
dispensa nº . 012/2017 - extrato do Terceiro Termo aditivo do 
Contrato de locação de Imóvel nº . 010/2017 - Processo lici-
tatório nº . 149/2017– Partes: Município de Carlos Chagas e 
MarIa da CoNCeIçÃo CoelHo NoGueIra - objeto 
do aditivo: Prorroga vigência do referido contrato, conforme 
art.57,II da nº.8.666/93 e justificativa da Secretaria Municipal de 
saúde - Vigência: 03/06/2019 a 02/06/2020 - Valor do aditivo 
–r$11 .456,52 (onze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 
cinquenta e dois centavos)-data do Termo aditivo: 06 de Maio de 
2019 - acássio Vieira de azeredo Coutinho- Prefeito Municipal .

3 cm -05 1235820 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo Do CAJuru 
extrato do Contrato nº 90/19 do Pl Nº . 97/19 - TP Nº . 05/19 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de 
obras de regularização de subleito e base em trecho de 3,2 km 
na estrada de acesso ao Bairro retiro do lago . empresa Contra-
tada: FerNaNdes TerraPlaNaGeM e PaVIMeNTaçÃo 
lTda . VIGÊNCIa: 03 (TrÊs) Meses . 

2 cm -05 1236085 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DA BArrA DE miNAS

 torna publico PrP023/2019 obj . futura e eventual prestação de 
serviços de transporte diversos em veículo próprio para atender 
a diversas necessidades do Município de Conceição da Barra de 
Minas abertura: 19/06/2019 as 14h, PrP023/2019 contratação 
de empresa para produção, organização e realização de rodeio 
e Torneio leiteiro durante a exposição agropecuária de Con-
ceição da Barra de Minas abertura: 19/06/2019 as 10h editais: 
www .cbm .mg .gov .br ou (32) 3375-1132 . renata Iracema Canaan 
- Pregoeira .

2 cm -05 1236144 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG. 
Homologação Parcial do CredeNCIaMeNTo Nº 001/2019 . o 
Município de Confins, através da Comissão Permanente de Licita-
ção, comunica a Homologação Parcial do Processo licitatório nº 
008/2019, Modalidade Credenciamento nº 001/2019, cujo objeto 
é o Credenciamento de pessoa jurídica visando a contratação de 
profissionais para orientadores sociais para o desenvolvimento de 
atividades do serviço de convivência e fortalecimento de víncu-
los. Profissionais Habilitados: MOYSES DUARTE DE JESUS - 
VIolÃo, GaBrIel duarTe de Jesus - CaNTo Coral . 
Nas Condições e Termos Previstos no Edital e Termo de Referên-
cia . a Homologação desta licitação está à disposição no setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Confins. Confins, 30 de 
maio de 2019 . Celso antônio da silva - Prefeito Municipal .

3 cm -05 1236049 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/mG

eXTraTo de edITal PreGÃo Nº 024/2019

a Prefeitura Municipal de Conselheiro lafaiete torna público que 
fará realizar licitação, na modalidade PreGÃo PreseNCIal 
que se destina ao registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de barras de aço, pregos e arames que serão utilizados nas 
manutenções diversas realizadas pela Secretaria Municipal de 
Obras e Meio Ambiente deste município, conforme especifica-
ções relacionadas no item 18 do Edital. Data de Credenciamento/
recebimento das propostas/documentação: dia 24/06/2019 às 
09h:30min, na av . Mário rodrigues Pereira - 10 – Centro, em 
Conselheiro Lafaiete/MG. Informações serão prestadas na Sala da 
Comissão Permanente de licitação ou pelo telefone (31) 3769-
2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas . o edital poderá ser reti-
rado pelo site: www .conselheirolafaiete .mg .gov .br . Conselheiro 
lafaiete, 05/06/2019 – Kildare Bittencourt dutra– Pregoeiro da 
CPl .

4 cm -05 1236037 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CÓrrEGo FuNDo
aVIso de lICITaçÃo – PrC 056/2019

Processo licitatório n° . 56/2019  . Pregão Presencial nº . 024/2019 . 
objeto:registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
Gêneros alimentícios para atender às necessidades das secretarias 
Municipais de Córrego Fundo/MG .sessão às 12hs30min do 
dia 19/06/2019  . local: rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 
nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site www.
corregofundo .mg .gov .br, pregoescorregofundo@gmail .com ou 
pelo telefone (37) 3322-9202 . Córrego Fundo, 05 de junho de 
2019 . aline Patrícia da silveira leal - Pregoeira Municipal .

3 cm -05 1236203 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CurVELo/mG – 

aVIso de lICITaçÃo – ToMada de Preços Nº 005/2019 
– objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para cons-
trução de uma cozinha, banheiros feminino e masculino (I .s> 
PNe) e depósito de material de limpeza, na rua Padre Joaquim 
l silveira, distrito de Tomaz Gonzaga, no Município de Cur-
velo/MG – Protocolo Envelopes Habilitação e Proposta: até dia 
24/6/19 às 8h30min . abertura: 24/6/19 às 9h . Inf ./retirada edital: 
deptº . suprimentos – (38)3722-2617 . av . d . Pedro II, 487, Cen-
tro, 2a a 6a feira, de 8 a 10 e 12 a 18h . Curvelo, 5/6/19 . – Valquíria 
M . duarte – Presidente CPl .

3 cm -05 1235950 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELFim morEirA
-Termo nº 03/2019 de Cooperação

Torna público o Termo nº 03/2019 de cooperação que entre 
si celebram o Tribunal regional eleitoral de Minas Gerais e o 
Município de Delfim Moreira - MG cujo objeto Visa à coopera-
ção técnico-administrativa a ser prestada pelo MUNICÍPIO DE 
delFIM MoreIra/MG ao Tre/MG, em atividades ineren-
tes à realização do cadastramento biométrico – Ciclo 2019-2020. 
Vigência: A partir da data de sua publicação até 10/10/2019. Para 
maiores informações tel.: (035) 3624-1213.

2 cm -05 1236118 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELFim morEirA
Termo de rescisão de Contrato

torna pública, o extrato Termo de rescisão de Contrato n° 
02/2019 referente ao Contrato n° 58/2018 (Processo n° 69/2018, 
Inexigibilidade n° 06/2018, Credenciamento n° 02/2018 e edital 
n°49/2018) realizado entre o Município de Delfim Moreira – MG 
e a empresa JC arTes MusICaIs lTda para prestação de ser-
viço de facilitador de oficinas do CRAS, oficina de musica, funda-
mentada conforme art . 79 e Inciso II da lei 8 .666/93 .

2 cm -05 1235774 - 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 320190605191651025.



 6 – quinTa-feira, 06 de Junho de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

DiViNoLÂNDiA DE miNAS,
 torna público o adITIVo Nº 03 que altera por mais 03(três) 
meses, de acordo com o art 57 Inciso II da lei 8666/93, do CoN-
TraTo administrativo de Prestação de serviços do Processo 
0109/2017 Tomada de Preço 014/2017, quanto ao prazo da vigên-
cia, passando a vigorar até 29/08/2019, referente ao CONTRATO 
em Contratação de empresa de engenharia especializada em Pavi-
mentação de vias publicas na sede do Município de divinolândia 
de Minas compreendendo a construção de calçadas e rampas de 
acessibilidade nas ruas Geraldina Coelho Perpetuo, sebastião da 
silva Madeira – otavio Beatriz em sua sede . Contrato de repasse 
830392/2016 MCIdades/CaIXa- alPHa FIrMINo CoNs-
TruTora lTda . divinolândia de Minas, 05 de junho de 2019, 
rodrigo Magalhães Coelho– Prefeito Municipal .

3 cm -05 1236093 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

DiViNoLÂNDiA DE miNAS – mG: 
Publicação – Pregão Presencial N° . 026/2019 - Tipo: Menor 
Preço por Item – Processo administrativo N .º 039/2019 daTa: 
26/06/2019 - Horário: 08h30min - local de realização: rua Mon-
senhor ayala, nº 37, Centro divinolândia de Minas/MG . objeto: 
registro de preço para aquisição de veículos o KM . Contato: (33) 
3414-1639, licitacaodivinolandia@yahoo .com .br - divinolândia 
de Minas – MG, 05 de junho de 2019, rodrigo Magalhães Coelho 
– Prefeito Municipal .

2 cm -05 1235937 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNÓPoLiS - 

CoMuNICado - ProCesso lICITaTÓrIo Nº . 022/2018 
–CoNCorrÊNCIa Nº 001/2018 - susPeNsÃo - Comunica-
mos a quem possa interessar que fica suspenso o presente Pro-
cesso licitatório para análise de recurso interposto pela empresa 
P&l Publicidade e Propaganda (original P&P) – CNPJ nº 
07.661.882/0001-85. Ficando aberto o prazo para contrarrazões. 
o recurso em seu inteiro teor encontra-se disponível no site www .
divinopolis.mg.gov.br/licitações. Divinópolis, 04 de junho de 
2019 . evandro Pereira araújo . Presidente Cel .

2 cm -04 1235714 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DorES DE CAmPoS –

 Processo nº 32/2019 – Pregão Presencial nº 17/2019 – registro de 
preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e 
protetores . os interessados poderão retirar o edital no site: http://
www .doresdecampos .mg .gov .br, ou solicitar por e-mail a licitago-
vdores@doresnet .com .br . a sessão pública será às 09:00horas do 
dia 19 de junho de 2019 . dores de Campos, 06 de junho de 2019 . 
Paula Maria Nascimento Moreira – Pregoeira .

2 cm -05 1235983 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

aTo de HoMoloGaçÃo de lICITaçÃo:
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 022/2019 - ProCesso Nº 
044/2019 . objeto: Promover registro de Preço, consignado em 
ata, para aquisição com entrega parcelada de medicamentos e 
insumos médicos para atender demanda de ordens judiciais. Ven-
cedor: drM – distribuidora regional de Medicamentos ltda, 
lote 01: r$ 2 .929,50, lote 03: r$ 748,80, lote 04: r$ 412,95, 
lote 06: 2 .325,60, lote 08: r$ 2 .779,80, lote 09: r$ 516,00, 
lote 10: r$ 1,750,00 e lote 13: r$6 .292,80, Medicinal Produtos 
Para saúde eireli, lote 12: r$ 9 .997,20, Gamacorp Hospitalar 
Comércio de Medicamentos Ltda – ME, Lote 15: R$ 50.016,12 e 
Hospfar . Ind . e Com de Prod Hosp as, lote 16: r$ 107 .337,60 . 
Homologada nos termos do art . 4º, inciso XXII da lei 10 .520/02 
c/c art . 43, inciso VI da lei 8 .666/93 em 05/06/2019 .

edson Vieira da Cruz
secretário Municipal de Planejamento e Gestão

4 cm -05 1235845 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

FELiCio DoS SANToS-mG, 
torna público o ProC . 050/2019 PP 028/2019registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 
e hidráulico, madeiras, tintas e acessórios . abertura dos envelo-
pes 18/06/2019 as 09:00hs . ProC . 051/2019 PP 029/2019 regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
e materiais de consumo laboratoriais . abertura dos envelopes 
25/06/2019 as 09:00hs . ProC . 052/2019 PP 030/2019 regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
e materiais de consumo odontológicos . abertura dos envelopes 
26/06/2019 as 09:00hs. No Dep. Licitações da Prefeitura. Inf.: 
Tel:38 3523-1225 ou e-mail:licita@feliciodossantos .mg .gov .br 
ricardo rocha – Prefeito Municipal .

3 cm -05 1236205 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Por 
reGIsTro de Preços Nº 042/2019 . o departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública 
a abertura do PreGÃo PreseNCIal Por reGIsTro de 
PREÇO N° 042/2019 – Refere-se Aquisição de Material Médico 
Hospitalar, para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde . a abertura dos envelopes será dia 26de Junho de 
2019 às 09h30min na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Frutal/MG, localizada à Praça dr . França nº 100 . o edital e 
seus anexos estão disponibilizados pelo sítio www .frutal .mg .gov .
br e podendo ser solicitados pelo e-mail licitacao@frutal .mg .gov .
br ou retirá-los no local mediante mídia removível, fornecida pelo 
interessado .

 Cláudio Martins Mendes - Presidente da CPl .
3 cm -04 1235282 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL GALiLÉiA – mG
aVIso de lICITaçÃo . Processo licitatório Nº 13/2019 - Pre-
gão Presencial para registro de Preço Nº 11/2019; objeto: futura 
aquisição de Veículo automotor tipo Van ou Minibus para Trans-
porte com acessibilidade para atender as unidades da secretaria 
Municipal de Saúde de Galiléia/MG, data da abertura 19/06/2019 
às 09hs . aquisição do edital na sede da Prefeitura Municipal de 
Galiléia, MG, e-mail: licitacao@galileia.mg.gov.br, site: http://
galileia.mg.gov.br/licitacoes/ tel (33) 32441309. Galiléia, MG. 
Fernanda Serafim da Silva - Presidente CPL

2 cm -05 1236139 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoNZAGA - mG -

aVIso de lICITaçÃo Pl N° 08/2019 - o município de Gon-
zaga torna público que realizará o Processo licitatório Pl n° 
08/2019 - modalidade Pregão Presencial n° 08/2019, tipo Menor 
Preço Por Item, para o registro de preços destinado a aquisição 
parcelada de materiais de construção, para atender a Prefeitura 
Municipal de Gonzaga, conforme especificação do instrumento 
convocatório . data da sessão: 19 de junho de 2019, sendo o horá-
rio limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da 
sessão: 09h00 . o edital completo e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal, setor de 
Licitações, Portal Transparência, gratuitamente ou através de 
solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@gmail .com . dúvidas: 
(33)34151275 - 1209 . Julio Maria de sousa - Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de GoNZaGa - MG - aVIso de 
lICITaçÃo Pl N° 09/2019 - o município de Gonzaga torna 
público que realizará o Processo licitatório Pl n° 09/2019 - 
modalidade Pregão Presencial n° 09/2019, tipo Menor Preço Por 
Item, para a prestação de serviço de Transporte escolar para os 
alunos da rede municipal e estadual de ensino da Zona rural de 
Gonzaga, especialmente dos Córregos da Vassourinha, Bernardos, 
raquel e Conceição da Brejaúba, conforme solicitação das secre-
tarias Municipais de Educação e Transporte, especificação do 
instrumento convocatório . data da sessão: 25 de junho de 2019, 
sendo o horário limite para credenciamento, entrega dos envelo-
pes e início da sessão: 09h00 . o edital completo e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados, na Prefeitura Muni-
cipal, Setor de Licitações, Portal Transparência, gratuitamente ou 
através de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@gmail.com. 
dúvidas: (33)34151275 - 1209 . Julio Maria de sousa - Prefeito 
Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de GoNZaGa/MG - eXTraTo 
de TerMo adITIVo - N° 01/2019 . Pl n° 20/2018 . Tomada 
de Preços n° 03/2018, Contrato n° 18/2018 . objeto: Contratação 
de pessoa jurídica destinada a Implantação de Melhorias sanitá-
rias domiciliares para prevenção e controle de doenças e agravos, 
conforme Convênio FuNasa N° CV 1647/17 . Com fundamento 
no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, fica 
prorrogado o prazo de vigência do citado contrato, por meio de 
termo aditivo, por mais 07 (sete) meses, a contar de 09/05/2019 . 
Júlio Maria de sousa - Prefeito Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de GoNZaGa/MG - eXTraTo 
de TerMo adITIVo - N° 01/2019 . Pl n° 13/2018 . Pregão Pre-
sencial n° 10/2018, Contrato n° 13/2018 . objeto: Prestação de 
serviço de assessoria e acompanhamento para a secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo no planejamento, execuções e avalia-
ção de diversos projetos e eventos . Com fundamento no art . 57, 
inciso II, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, fica prorrogado 
o prazo de vigência do citado contrato, por meio de termo aditivo, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/05/2019 . Júlio Maria de 
sousa - Prefeito Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de GoNZaGa/MG - eXTraTo 
de TerMo de CoMProMIsso - N° 07/2019 . Pl n° 06/2019, 
Pregão Presencial nº . 06/2019 . objeto: registro de preços desti-
nado à futura e eventual prestação de serviços na confecção de 
materiais gráficos, para atender as Secretarias Municipais de Gon-
zaga. Contratadas: Gráfica Iguaçu Ltda. - ME, no valor total de 
r$ 16 .572,00 (dezesseis mil quinhentos e setenta e dois reais); 
Joaquim André Camargos De Almeida - ME, no valor total de R$ 
192 .633,58 (cento e noventa e dois mil seiscentos e trinta e três 
reais e cinquenta e oito centavos), e Tenisson Pereira da silva 
Comunicação Visual eireli – Me, no valor total de r$ 128 .909,50 
(cento e vinte e oito mil novecentos e nove reais e cinquenta cen-
tavos) . Vigência: 23/05/2019 a 22/05/2020 . Júlio Maria de sousa 
- Prefeito Municipal .

13 cm -05 1236017 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
ToMada de Preços Nº 009/2019

aviso de licitação . o Município de Governador Valadares, 
Minas Gerais, através da Secretaria Municipal de Administração, 
torna público que realizará licitação sob a modalidade Tomada 
de Preços N . 09/2019 - P .a .C . N . 455/2019, tipo Menor Preço 
Global, referente à Contratação de empresa especializada na área 
de engenharia para execução de obras de pavimentação e drena-
gem da estrada de acesso ao Parque Natural do Pico do Ibitu-
runa - estrada da embratel no Município de Governador Valada-
res . Contrato de repasse 847769/2017/MTur/CaIXa, Processo 
1040097-82 ., conforme anexos ao edital . as empresas interessa-
das poderão obter o Edital de “Tomada de Preços”, através do 
site www .valadares .mg .gov .br . Qualquer informação referente ao 
edital e seus anexos, poderá ser obtida na rua Marechal Floriano 
n . 905, Centro, 3º andar, na sala da Comissão Permanente de lici-
tação; pelo telefone n . (33) 3279 .7476, ou pelo e-mail cpl@vala-
dares .mg .gov .br . data limite para a entrega dos envelopes: 03 de 
julho de 2019; horário limite para protocolo: 14:00; data de aber-
tura dos envelopes: 03 de julho de 2019; horário de abertura dos 
envelopes: 14:00 . Governador Valadares, 04 de junho de 2019 . 
José Eustáquio Natal - Secretário Municipal de Administração.

5 cm -04 1235756 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 006/2019

aviso de Homologação . o Município de Governador Valadares/
MG torna público a Homologação Final da do Pregão Presencial 
nº 006/2019 - PaC 043/2019 - aquisição de materiais para con-
servação e reparos nas instalações físicas do Hospital Municipal 
(correção de infiltrações). Em decorrência do exposto no pro-
cesso de licitação a mim apresentado, homologo o seu objeto à 
: CoMerCIal Barros GV lTda - Me nos lotes 2, 4 e 5 no 
valor total de r$ 15 .049,50e INsTalar CoM . e serV . eM ar 
CoNdICIoNado eIrelI nos lotes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
e 67 no valor total de r$ 33 .862,25 . Valor Total da licitação: r$ 
48 .911,75 (quarenta e oito mil novecentos e onze reais e setenta e 
cinco centavos). Governador Valadares, 04 de junho de 2019. José 
eustáquio Natal - secretária Municipal de administração .

4 cm -04 1235755 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 075/2019

Aviso de Retificação. O Município de Governador Valadares 
Torna Público O Aviso de Retificação e Republicação Pregão Pre-
sencial Nº 000075/2019, PaC 000364/2019, “MeNor Preço 
POR LOTE” referente à Aquisição de compra de saneantes de 
Higienização e Serviços de Nutrição e Dietética para o Hospital 
Municipal de Governador Valadares . Considerando que o edI-
Tal FoI reTIFICado . Nova sessão está agendada . os interes-
sados 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 site http://
www .valadares .mg .gov .br - data do Pregão: 04 de julho de 2019 . 
Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e iní-
cio da sessão: 14:00 . Governador Valadares, 04 de junho de 2019 . 
José Eustáquio Natal- Secretário Municipal de Administração.

4 cm -04 1235753 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAPÉ/mG – 
raTIFICaçÃo – INeXIGIBIlIdade de lICITaçÃo 
003/2019 – ProCesso 201/2019 . oBJeTo: Contribuição ao 
Sindicato dos Produtores Rurais de Guapé para a realização X 
Copa de Marcha de Guapé dia 08 de junho de 2019 no valor de 
r$20 .000,00, conforme art . 31, Inciso II da lei 13 .019 e art .1ª 
lei Municipal 2 .290/14 e 2 .602/19 . adriane Barros lara de Cas-
tro – ordenadora de despesas .

2 cm -05 1236084 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iLiCiNEA/mG: 
aVIso de lICITaçÃo: Processo 013/2019 . Pregão Presencial 
007/2019 . registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
leites e suplementos especiais, para atender à demanda da secre-
taria Municipal de assistência e desenvolvimento social de Ilicí-
nea . abertura dos envelopes dia 19/06/2019 às 09h na Prefeitura 
Municipal de Ilicínea. Maiores informações no Dep. de Licita-
ções, sito à Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53, Centro, Ilicínea – 
MG, ou através do site: www.ilicinea.mg.gov.br/80/Transparen-
cia . Pregoeiro – Thiago Vilela

2 cm -05 1235969 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA.

 aviso de licitação Pregão Presencial 39/2019-sMs . objeto: 
Fraldas . Itens exclusivos Me/ePP/MeI e item ampla concorrên-
cia com reserva de cota Me/ePP/MeI . aBerTura: 18/06/2019 
às 13hs . edital disponível no site: www .ipatinga .mg .gov .br . Infor-
mações (31) 3829-8154, de 12 às 17h. Érica Dias de Souza Lopes, 
sec . de saúde, em 05/06/2019 .

2 cm -05 1236034 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA 

- aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal N .º 
031/2019 - sMe . aBerTura: 19/06/19 às 15h . oBJeTo: 
aquisição de instrumentos musicais para equipar as escolas no 
desenvolvimento de atividades diárias, observadas as especifi-
cações constantes no Termo de Referência – Anexo I. Informa-
ções complementares na Seção de Compras e Licitações, tel. (31) 
3829 .8239, de 08h às 18h . eva s . r . silva, sec . M . de educação, 
em 05/06/2019 .

2 cm -05 1236072 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA -

 aVIso de PuBlICaçÃo de lICITaçÃo - PreGÃo Pre-
seNCIal N .º 011/2019 – reGIsTro de Preços . aBer-
Tura: 18/06/2019 às 13hs . objeto: seleção de empresas, cujos 
preços classificados em primeiro lugar serão registrados e inclu-
ídos no sistema de registro de Preços, possibilitando a presta-
ção futura de serVIços de eXaMes radIolÓGICos CoM 
FINALIDADE DIAGNÓSTICA, conforme especificações cons-
tantes no anexo I - Termo de referência, para atendimento aos 
servidores Públicos Municipais em atendimento à “Nr-07, Por-
taria 3214/78 do MTE”, que estabelece a obrigatoriedade da ela-
boração e implementação do “Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO”, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores . edi-
tal disponível no site: www.ipatinga.mg.gov.br Link: Licitações. 
Informações complementares na Seção de Compras e Licitações, 
(31) 3829-8239, de 12 às 18h . Bruna rocha souza de oliveira, 
secretária M . de administração, 05/06/19 .

4 cm -05 1235957 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAJuBá/mG,
Tomada de Preços nº 001/2019 . Contratação de empresa de enge-
nharia para reforma e ampliação do Centro Municipal de edu-
cação Infantil Gasparina Maia – semed . a abertura das propos-
tas será realizada no Município de Itajubá com sede na avenida 
dr . Jerson dias, nº 500 – Bairro estiva - Itajubá/MG, no dia 
24/06/2019 às 14:00 horas . edital na integra - www .itajuba .
mg .gov .br . e-mail licitaitajub@gmail .com Telefone (35) 3692-
1734 . Itajubá, 04/06/2019 . Giovani Vinicios raponi - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações.

2 cm -05 1236164 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAÚNA
torna público que o PreGÃo PreseNCIal Nº 033/2019 teve 
sua primeira sessão deserta e será feita nova abertura . objeto: 
Aquisição de combustíveis para os veículos da frota oficial do 
Município . Julgamento: MaIor desCoNTo Por ITeM . 
o edital na íntegra e seus anexos estão disponíveis, a partir de 
07/06/2019, no site: www .itauna .mg .gov .br www .itauna .mg .gov .
br  . NoVa daTa Para aBerTura do pregão: 24/06/2019, 
às 8h30 . dalton leandro Nogueira, secretário Municipal de 
administração .

2 cm -05 1235992 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JABoTiCATuBAS/mG –
 eXTraTo de CoNTraTo Nº 0525 .953-dVº: 59o – ParTes: 
Município de Jaboticatubas/MG e a Caixa econômica Federal, 
CNPJ nº 00.360.305/0001-04. OBJETO: Apoio financeiro para 
financiamento de despesas de Capital, conforme Plano de Inves-
timento, por meio do FINIsa – Programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao saneamento . Valor: r$2 .500 .000,00 . assina-
tura: 31/05/2019 . Prazo do Financiamento: 120 meses

2 cm -04 1235543 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JECEABA - 
torna pública a reabertura do Processo licitatório nº 028/2019, 
modalidade Credenciamento n° 001/2019 objeto: Credencia-
mento de serviços de táxi . o recebimento dos envelopes ocorrerá 
a partir do dia 17/06/2019 a partir de 09h30min, sendo a data de 
abertura agendada no ato da entrega dos envelopes . o edital está 
disponível no site www .jeceaba .mg .gov .br . Jeceaba, 05/06/2019 . 
Fábio Vasconcelos-Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de JeCeaBa - torna pública a 
abertura do Processo licitatório nº 062/2018, modalidade Cre-
denciamento n° 003/2018 objeto: Credenciamento de contratação 
de instituição financeira para emissão e prestação de serviços de 
recebimentos de títulos e boletos . o recebimento dos envelopes 
ocorrerá a partir do dia 19/06/2019 a partir de 09h30min, sendo 
a data de abertura agendada no ato da entrega dos envelopes . o 
edital está disponível no site www .jeceaba .mg .gov .br . Jeceaba, 
05/06/2019 . Fábio Vasconcelos-Prefeito Municipal .

4 cm -05 1236196 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JECEABA
 - torna pública a reabertura do Processo licitatório nº 028/2019, 
modalidade Credenciamento n° 001/2019 objeto: Credencia-
mento de serviços de táxi . o recebimento dos envelopes ocorrerá 
a partir do dia 17/06/2019 a partir de 09h30min, sendo a data de 
abertura agendada no ato da entrega dos envelopes . o edital está 
disponível no site www .jeceaba .mg .gov .br . Jeceaba, 05/06/2019 . 
Fábio Vasconcelos-Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de JeCeaBa - torna pública a 
abertura do Processo licitatório nº 062/2018, modalidade Cre-
denciamento n° 003/2018 objeto: Credenciamento de contratação 
de instituição financeira para emissão e prestação de serviços de 
recebimentos de títulos e boletos . o recebimento dos envelopes 
ocorrerá a partir do dia 19/06/2019 a partir de 09h30min, sendo 
a data de abertura agendada no ato da entrega dos envelopes . o 
edital está disponível no site www .jeceaba .mg .gov .br . Jeceaba, 
05/06/2019 . Fábio Vasconcelos-Prefeito Municipal .

4 cm -05 1236145 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuEri/mG.
o Município de Jequeri/MG . Chamada Pública nº 01/2019 . 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Fami-
liar e/ou empreendedor Familiar rural para atendimento ao Pro-
grama Nacional de alimentação escolar - PNae . Torna Público 
resultado: adjudicação/Homologação . a favor da seguinte 
empresa/associação: assoCIaçÃo CoMuNITÁrIa aGro-
PeCuÁrIa de ProduçÃo de alIMeNTos das CoMu-
NIdades ruraIs de JeQuerI, CNPJ: 07 .871 .071/0001-09, 
no valor total de r$ 37 .703,00 (Trinta e sete mil setecentos e três 
reais) . Prefeitura Municipal de Jequeri/MG . avenida Getúlio Var-
gas, 71, Centro - Jequeri/MG, 05/06/2019 . edir M . rosa - Pres . 
C .P .l .

3 cm -05 1236050 - 1

PrEFEiTurA muNiCiAPL DE JoAÍmA – mG
aVIso de lICITaçÃo

 Torna público a abertura do Proc . nº 052/2019, P .P . srP nº 
019/2019 . Tipo menor preço por Item . objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais para raio X 
para manutenção do hospital municipal, com abertura no dia 
21/06/2019, às 08:00hs . edital se encontra aos interessados 
no seguinte endereço eletrônico www .joaima .mg .gov .br ou no 
seguinte endereço: Praça dr . olinto Martins, 160, centro, Joaíma/
MG . diego rodrigues de souza – Pregoeiro .

2 cm -05 1236189 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoSE 
GoNÇALVES DE miNAS/mG 

torna publico Pal 40/2019 PP 21/2019 licitaçãonos termos da lei 
10 .520/02 .objeto: registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de Peças Genuínas ou originais para manutenção preven-
tiva e corretiva nos veículos da frota do Município de José Gon-
çalves de Minas/MG . Tipo:maior desconto sobre tabela . abertura 
19/06/2019 as 09:00 . editais pelo site:http://prefeiturajosegoncal-
vesdeminas .mg .gov .br .Tel: (38)999913018 .

2 cm -05 1235974 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG – 
seCreTarIa MuNICIPal de saÚde torna público os seguin-
tes extratos dos Contratos: Contrato 102/2019, acacia Comer-
cio de Medicamentos ltda, CNPJ 03 .945 .035/0001-91, Valor 
r$ 175 .831,56; Contrato 103/2019, aglon Comercio e repre-
sentações Ltda, CNPJ 65.817.900/0001-71, Valor R$12.240,00; 
Contrato 104/2019, alfalagos ltda, CNPJ 05 .194 .502/0001-14, 
Valor r$37 .213,64; Contrato 105/2019, BH Farma Comer-
cio ltda, CNPJ 42 .799 .163/0001-26, Valor r$71 .725,00; Con-
trato 106/2019, Biohosp Produtos Hospitalares ltda, CNPJ 
18 .269 .125/0001-87, Valor r$24 .376,20; Contrato 107/2019, 
Comercial Cirurgica rioclarense ltda, CNPJ 67 .729 .178/0002-20, 
Valor r$118 .728,80; Contrato 108/2019, Cristália Produtos Quí-
micos Farmacêuticos ltda, CNPJ 44 .734 .671/0001-51, Valor 
r$183 .467,60; Contrato 109/2019, dimaster Comercio de Pro-
dutos Hospitalares ltda, CNPJ 02 .520 .829/0001-40, Valor 
r$39 .947,00; Contrato 110/2019, dimebras Comercial Hos-
pitalar ltda, CNPJ 56 .081 .482/0001-06, Valor r$42 .188,00; 
Contrato 111/2019, drM ditribuidora regional de Medica-
mentos ltda, CNPJ 26 .760 .171/0001-02, Valor r$42 .188,00; 
Contrato 112/2019, lumar Comercio de Produtos Farmaceuti-
cos ltda, CNPJ 49 .228 .695/0001-52, Valor r$ 7 .143,00; Con-
trato 113/2019, Pro-saude distribuidora de Medicamentos 
eireli-Me, CNPJ 07 .700 .786/0001-17, Valor r$ 13 .345,90; Con-
trato 114/2019, soma/MG Produtos Hospitalares ltda, CNPJ 
12 .927 .876/0001-67, Valor r$93 .697,40; Contrato 115/2019, Ts 
Farma distribuidora eireli, CNPJ 21 .189 .554/0001-59, Valor r$ 
7 .440,00, objeto: registro de preços para futura aquisição par-
celada de medicamentos destinados a Farmácia Básica, Hospital 
Municipal, unidades Básicas de saúde, Caps e Cem . Fundamen-
tação legal: Pregão Presencial 014/2019 . Vigência 03/05/2019 
a 03/05/2020 . Contrato 117/2019, Centro especializado em 
diagnostico e Terapeutica do aparelho digestivo ltda, CNPJ 
08 .898 .898/0001-79, Valor r$42 .000,00; Contrato 118/2019, 
Clinica de Tratamento da dor dra . Carlucia Martins ltda, CNPJ 
02 .057 .674/0001-58, Valor r$ 120 .000,00; Contrato 119/2019, 
eal atendimentos Medicos ltda, CNPJ 32 .802 .545/0001-08, 
Valor r$30 .000,00; Contrato 120/2019, Juliano alves Castro 
Me, CNPJ 28 .534 .238/0001-34, Valor r$120 .000,00, Contrato 
121/2019, MM Clinica Medica ltda, CNPJ 04 .234 .386/0001-48, 
Valor r$42 .000,00, objeto: Contratação de empresa especializada 
para realização de procedimentos médicos de cirurgias gerais, 
ginecológicas, administração de anestésico e auxílio médico em 
cirurgias, a serem realizados no Hospital Municipal de lagoa 
Formosa/MG . Fundamentação legal: Inexigibilidade por Cre-
denciamento 007/2019 . Vigência 09/05/2019 a 31/12/2019 . Con-
trato 127/2019, acacia Comercio de Medicamentos ltda, CNPJ 
03 .945 .035/0001-91, Valor r$5 .896,48; Contrato 128/2019, alfa-
lagos ltda, CNPJ 05 .194 .502/0001-14, Valor r$188 .983,66; Con-
trato 129/2019, alts Comercio de Materiais e equipamentos Hos-
pitalares eireli, CNPJ 22 .846 .832/0001-66, Valor r$15 .379,03; 
Contrato 130/2019, arcepatos distribuidora ltda, CNPJ 
12 .461 .122/0001-64, Valor r$6 .017,56; Contrato 131/2019, 
dimebras Comercial Hospitalar ltda, CNPJ 56 .081 .482/0001-06, 
Valor r$15 .676,14; Contrato 132/2019, equipar Medicos e Hos-
pitalar ltda, CNPJ 25 .725 .813/0001-70, Valor r$5 .527,80, Con-
trato 133/2019, Higor silva Canedo, CNPJ 28 .915 .430/0001-52, 
Valor r$14 .860,95, Contrato 134/2019, lumar Comercio de 
Produtos Farmaceuticos ltda, CNPJ 49 .228 .695/0001-52, 
Valor r$61 .681,55, Contrato 135/2019, Nakanami Comer-
cial ltda epp, CNPJ 22 .756 .555/0001-09, Valor r$45 .098,32; 
Contrato 136/2019, Procir Produtos Para saude ltda, CNPJ 
19 .188 .783/0001-07, Valor r$22 .537,00; Contrato 137/2019, 
rosilene Vieira lopes epp, CNPJ 10 .279 .430/0001-48, Valor 
r$38 .296,23; Contrato 138/2019, supermedica distribuidora 
Hospitalar eireli, CNPJ 06 .065 .614/0001-38, Valor r$39 .622,70, 
objeto: aquisição parcelada de materiais de consumo hospitalar 
a serem utilizados nos diversos setores da secretaria Municipal 
de saúde . Fundamentação legal: Pregão Presencial 016/2019 . 
Vigência 23/05/2019 a 31/12/2019 . lagoa Formosa, MG, 
05/06/19 . João Martins de Paula . Prefeito Municipal .

14 cm -05 1235960 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAmBAri

 extrato de edital

Proc . licit . nº 33/19 – Mod . PP nº 23/19 - objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte escolar visando 
atender a rede municipal e estadual de ensino no município de 
lambari . Credenciamento: 19/06/19 às 13h15min . sessão de lan-
ces: 19/06/19 às 13h30min . Info .: www .lambari .mg .gov .br, com-
praselicitacao@lambari .mg .gov .br ou (35) 3271-6515 . Celiane 
Papandréa Borges. Pregoeira Municipal.

3 cm -05 1235964 - 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 320190605191651026.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS/mG. 

aviso de resultado de Julgamento e Homologação no dia 
05/06/2019 do Processo licitatório nº 93/2019 – Tomada de 
Preços n° 03/2019 . Contratação de empresa especializada em 
revitalização de Praças . reforma das Praças dos Bairros dona 
Wanda, Nova era II e Jardim Vila rica, conforme Contrato de 
Repasse nº 851686/2017 firmado com o Ministério das Cidades. 
empresa Vencedora: CoNsTruTora PadoVa lTda CNPJ: 
19 .933 .321 .0001-77 . assim sendo homologo em nome da vence-
dora: luiz antônio de Bastos Trindade - secretária Municipal de 
Meio ambiente

3 cm -05 1236184 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG. 

aviso de publicação do Processo licitatório nº 81/2019 – Pregão 
51/2019 . Menor preço por item . Contratação de empresa especia-
lizada em realização de processo seletivo para emprego público 
no âmbito da administração direta do Município de lavras, con-
forme a lei 3 .305 de 05/07/2007, com prova escrita de matemá-
tica, português e especifica sobre o cargo pretendido. A empresa 
ficará responsável em realizar a inscrição, elaboração, confecção, 
correção das provas e divulgação do resultado, em atendimento a 
secretaria Municipal de saúde . data de apresentação de envelo-
pes e julgamento: 09h00min do dia 26/06/2019 . o edital encon-
tra-se na sede da Prefeitura Municipal, à av . dr . sylvio Meni-
cucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www .
lavras .mg .gov .br . Telefone: (35) 3694-4021 . rodrigo Moreti 
Pedroza – diretoria de suprimentos .

3 cm -05 1236186 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS/mG. 

aviso de resultado de sessão de Habilitação do Processo licita-
tório n° 49/2019, Pregão n° 30/2019 . licitante: Thais Vania Mon-
teiro CNPJ: 32 .370 .228/0001-60, inabilitada, não apresentou os 
itens 11.3.1 e 11.3.4 do edital. Licitante: Sérgio José de Souza & 
Cia ltda CNPJ: 04 .555 .143/0001-10, habilitado . rodrigo Moreti 
Pedroza – diretor de suprimentos .

2 cm -05 1236188 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANHuAÇu-mG

PreGÃo PreseNCIal Nº 31/2019
- Torna público que se fará realizar abertura de licitação na moda-
lidade “Pregão Presencial nº. 31/2019”, do tipo Menor Preço, jul-
gamento por LOTE, cujo objeto é a Contratação futura e parce-
lada de empresa(s) especializada(s) para Prestação de serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos eletro-
eletrônicos, tais como refrigerador, freezer, frigobar, bebedouro, 
purificador, maquina de lavar, tanquinho, ar condicionado, corti-
nas de ar, gerador e compressor das secretarias e Órgãos da Pre-
feitura de Municipal de Manhuaçu com fornecimento de peças .
Sessão dia 19/06/2019 às 09h00min. As informações inerentes 
a presente publicação estarão disponíveis aos interessados na 
Prefeitura Municipal de Manhuaçu – Setor de Licitações, situ-
ada à Praça Cinco de Novembro, nº . 381 – Centro, no horário de 
08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min. E através do 
e-maillicitamanhuacu@yahoo .com .br ou do site www .manhuacu .
mg .gov .br . Comissão Permanente de licitação . Manhuaçu/MG, 
05 de junho de 2019 .

4 cm -05 1236117 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA/mG – 

Retificação Pregão Presencial PRG039/2019- Numero do pregão. 
objeto: registro de Preço para contratação de empresa para pres-
tação de serviços de hospedagem, exclusivamente com sede na 
Capital de Belo Horizonte , estado de Minas Gerais, para atendi-
mento aos usuários do sus encaminhados pela secretaria Munici-
pal de saúde do Município de Mariana MG . abertura: 14/06/2019 
às08:45min . onde se lê na publicação : Pregão Presencial n° 
038/2019, leIa-se: Pregão Presencial n° 039/2019 . Informa-
ções, esclarecimentos e edital sala da CPL. Praça JK S/Nº, Cen-
tro de 08:00 às 17:00horas . site: www .pmmariana .com .br, e-mail: 
licitacaoprefeiturademariana@gmail .com . Tel: (31)35579055 . 
Mariana 04 de junho de 2019 .

Prefeitura Municipal de Mariana- Pregão Presencial Nº 040/2019 . 
objeto: registro de Preço para aquisição de 01(uma) unidade 
móvel para castração de animais de pequeno porte, em atendi-
mento a demanda da secretaria Municipal de saúde . abertura: 
18/06/2019 às08:45min. Informações, esclarecimentos e edital 
sala da CPl . Praça JK s/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas . site: 
www .pmmariana .com .br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@
gmail .com . Tel: (31)35579055 . Mariana 05 de junho de 2019 .

5 cm -05 1236073 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG:

 Ata de Registro de Preços nº 062/2019 firmada com a empresa 
areNNa INForMÁTICa lTda-Me no valor global de r$ 
3 .150,00 (Três mil cento e cinquenta reais), referente ao Processo 
Licitatório nº 027/2019 Pregão Presencial RP nº 017/2019. José 
Hailton de Freitas – Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de MarTINHo CaMPos/MG: 
Ata de Registro de Preços nº 063/2019 firmada com a empresa 
arJ INForMÁTICa e aCessÓrIos eIrelI no valor glo-
bal de r$ 1 .680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais), referente 
ao Processo licitatório nº 027/2019 Pregão Presencial rP nº 
017/2019. José Hailton de Freitas – Prefeito Municipal.

PreFeITura MuNICIPal de MarTINHo CaMPos/MG: 
Ata de Registro de Preços nº 064/2019 firmada com a empresa 
INForMÁTICa .CoM lTda ePP no valor global de r$ 7 .695,00 
(sete mil seiscentos e noventa cinco reais), referente ao Processo 
Licitatório nº 027/2019 Pregão Presencial RP nº 017/2019. José 
Hailton de Freitas – Prefeito Municipal . 

5 cm -05 1235803 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG

 aviso de licitação . Processo licitatório nº 041/2019 Pregão Pre-
sencial nº 031/2019 . objeto: Contratação de empresa para Pres-
tação de serviço de Transporte de Passageiro em veículo rodo-
viário Tipo Ônibus, capacidade mínima de 50 lugares . data: 
26/06/2019 ás 9:00 horas . o edital e seus anexos estão disponí-
veis no site: www .martinhocampos .mg .gov .br . Maiores informa-
ções: (37) 3524-1273.

2 cm -05 1235859 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG

aviso de licitação . Processo licitatório nº 040/2019 Pregão Pre-
sencial rP nº 030/2019 . objeto: registro de Preços para aquisi-
ção de Material de Construção e Hidráulico . data: 25 de Junho 
de 2019 ás 9:00 horas . o edital e seus anexos estão disponíveis 
no site: www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: 
(37)3524-1273 .

2 cm -05 1236138 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG – 
II esclarecimento Processo licitatório 30/PMM/2019, Pregão 
Presencial 26/PMM/2019, torna público, para conhecimento dos 
interessados, cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição de 
reagentes Químicos para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de Saúde através do laboratório de Analises Clínicas e 
do controle de Zoonoses do Município de Matozinhos/MG, con-
forme planilha de quantitativos descrita neste Instrumento Con-
vocatório, com abertura para o dia 13/06/2019 às 09:30h . devido 
esclarecimentos acostados ao Processo, houve alteração no item 
do lote II e inclusão do lote XlIV, e conforme determinado no 
art . 21, § 4, da lei 8 .666/93 a nova data de abertura do processo 
será no dia 18/06/2019 às 09:30h . o edital, anexos e resposta 
aos esclarecimentos, estão disponíveis no site www .matozinhos .
mg .gov .br . dr . antonio divino de souza . Prefeito Municipal . 
Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512 .

4 cm -05 1236137 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

moNTE CArmELo – mG. 
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Para 
reGIsTro de Preços- Nº 46/2019 . o secretário Munici-
pal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que fará realizar no dia 18 de junho de 2019, às 09:00 horas no 
setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - 
MG, situado à avenida olegário Maciel nº 129, 2º andar, Bairro 
Centro, perante Comissão para tal designada, Pregão Presencial 
srP– nº 46/2019, tipo Menor Preço por Item . Cujo objeto: refe-
re-se à registro de Preços para Futura e eventual Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Internação 
de adolescentes e adultos de ambos os sexos, para tratamento e 
recuperação de dependência química, do município de Monte 
Carmelo-MG, para participação exclusiva de microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual . Para 
obterem maiores informações os interessados poderão procurar o 
setor de licitação, de 08:00 às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue 
(34) 3842-5880 ou ainda pelo e-mail licitacao@montecarmelo .
mg .gov .br . o edital encontra-se a disposição dos interessados 
no site www .montecarmelo .mg .gov .br, ou na sede da Prefeitura . 
Monte Carmelo, 03 de junho de 2019 . Iscleris Wagner Gonçalves 
Machado – Pregoeiro .

5 cm -05 1236063 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo-mG

, eXTraTo de CoNTraTo, CredeNCIaMeNTo – Nº 
02/2019, ProCesso 17/2019 . objeto: refere-se à Processo 
de seleção e Credenciamento de empresas especializadas, para 
Prestação de Serviços Médicos Solicitados pela Secretaria Muni-
cipal de saúde, para atender as necessidades do Município de 
Monte Carmelo/MG. Vigência: Até 31/12/2019. Partes: Municí-
pio de Monte Carmelo-MG . aviso de Habilitação e Credencia-
mento . o Presidente da CPl torna público o resultado da Habilita-
ção e credenciamento da empresa: anna Carolline Fontes Batista 
Franco Me, CNPJ: 33 .393 .999/0001-35 . data: 22/05/2019 . Iscle-
ris Wagner Gonçalves Machado – Presidente da CPl . aviso de 
Ratificação: O Secretário Municipal de Fazenda torna pública a 
Ratificação do Processo n° 17/2019, modalidade Credenciamento 
n° 02/2019, em favor da empresa: anna Carolline Fontes Batista 
Franco Me . data: 31/05/2019 . extrato de Contrato: Contrato n° 
40/2019 – anna Carolline Fontes Batista Franco Me; Item 01: r$ 
84,60 valor/hora trabalhada . data: 31/05/2019 . Paulo rodrigues 
rocha . secretário Municipal da Fazenda .

4 cm -05 1236077 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

moNTE CArmELo – mG. 
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Para 
reGIsTro de Preços- Nº 47/2019 . o secretário Municipal 
de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
fará realizar no dia 18 de junho de 2019, às 14:00 horas no setor 
de Licitações, da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - MG, 
situado à avenida olegário Maciel nº 129, 2º andar, Bairro Cen-
tro, perante Comissão para tal designada, Pregão Presencial srP– 
nº 47/2019, tipo Menor Preço por Item . Cujo objeto: refere-se 
à registro de Preços para Futura e eventual contratação de ins-
tituição de longa permanência (casa de repouso), para prestação 
de serviços de acolhimento e hospedagem para idosos, do muni-
cípio de Monte Carmelo-MG. Para obterem maiores informações 
os interessados poderão procurar o setor de licitação, de 08:00 às 
11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880 ou ainda pelo 
e-mail licitacao@montecarmelo .mg .gov .br . o edital encontra-se a 
disposição dos interessados no site www .montecarmelo .mg .gov .
br, ou na sede da Prefeitura . Monte Carmelo, 04 de junho de 2019 . 
Iscleris Wagner Gonçalves Machado – Pregoeiro .

4 cm -05 1236152 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo-mG,
 eXTraTo de CoNTraTo . PreGÃo PreseNCIal – Nº 
35/2019, ProCesso n° 48/2019 . objeto: refere-se à aquisi-
ção de Instrumentos Musicais para atendimento à demanda da 
Banda Municipal de Monte Carmelo, para participação exclusiva 
de Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Microempre-
endedor Individual . Vigência: 31/12/2019 . Partes: Município de 
Monte Carmelo-MG . empresas: a) Contrato n° 38/2019: eletro-
music ltda Me, CNPJ: 13 .674 .885/0001-56; Valor: r$ 13 .500,00 
b) Contrato n° 39/2019: Prisma Infomóveis e equipamentos eireli 
ePP, CNPJ: 04 .557 .755/0002-23; Valor: r$ 2 .889,47 . Valor Glo-
bal: r$ 16 .389,47 . data: 29/05/2019 . Paulo rodrigues rocha . 
secretário Municipal da Fazenda . aVIso de HaBIlITaçÃo . o 
Pregoeiro torna público o resultado da Habilitação do Processo nº 
48/2019, modalidade Pregão Presencial nº 35/2019 – Tipo: menor 
preço por item . empresas Habilitadas: eletromusic ltda Me; 
Prisma Infomóveis e equipamentos eireli ePP . data: 28/05/2019 . 
Iscleris Wagner Gonçalves Machado - Pregoeiro . aVIso de 
HoMoloGaçÃo: o secretário Municipal da Fazenda torna 
pública a Homologação do processo nº . 48/2019, modalidade Pre-
gão Presencial nº 35/2019 – Tipo: menor preço por item, em favor 
das empresas: eletromusic ltda Me; Prisma Infomóveis e equi-
pamentos eireli ePP . data: 29/05/2019 . Paulo rodrigues rocha 
– secretário Municipal de Fazenda . 

5 cm -05 1236075 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS

aviso de licitação
Processo Nº 214/2019

Pregão Presencial Nº 94/2019
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação 
de sociedade empresária especializada em confecção de crachás 
e carimbos para atender a demanda da secretaria de saúde do 
Município de Montes Claros-MG . dia da licitação: 24/06/2019 
- Horário: 15h00min . local: sala de reunião nº 01 da CPlJ situ-
ada à av . Cula Mangabeira, 211- B . Centro / Montes Claros-MG 
– CeP 39 .401-002 . o edital está disponível no sítio: portal .mon-
tesclaros .mg .gov .br no link: licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/
licitacoes .

Prefeitura Municipal de Montes Claros
aviso de licitação

Processo Nº 239/2019
Pregão Presencial Nº 106/2019

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
taças, troféus e medalhas para atender a demanda da Secretaria de 
esportes e Juventude do Município de Montes Claros-MG . dia da 

licitação: 25/06/2019 - Horário: 15h00min . local: sala de reu-
nião 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 .mon-
tesclaros .mg .gov .br/licitacoes .

Montes Claros, 05 de junho de 2019 .
ana Paula da Mota França

Pregoeira
6 cm -05 1236143 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação – Nova data II

Pregão eletrônico Nº 28/2019
Processo Nº 65/2019

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
sociedade empresária especializada na prestação de serviços de 
rastreamento veicular, para atender a demanda do Município de 
Montes Claros-MG . encaminhamento/recebimento das propos-
tas: as propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente por 
meio eletrônico no sítio www .licitacoes-e .com .br . recebimento 
das propostas: Até às 08h00min do dia 24 de junho de 2019. Aber-
tura das propostas: às 08h00min do dia 24 de junho de 2019 . Iní-
cio da disputa: às 09h00min do dia 24 de junho de 2019 . o edital 
está disponível no sítio: portal .montesclaros .mg .gov .br no link: 
licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/licitacoes

Montes Claros, 05 de junho de 2019
ana Paula da Mota França

Pregoeira
4 cm -05 1236170 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
extrato Nº 035/2019 - resultado de 

Pregões para Registro de Preços
o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Federal n .º 
8.666/93 e alterações, torna público o Resultado Final dos Proces-
sos Licitatórios abaixo identificados:
 Pregão eletrônico para registro de Preços Nº 0061/2019 - regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de inseticidas, rati-
cidas, baraticidas e óleo mineral para atender o Centro de Con-
trole de Zoonoses do município de Montes Claros - MG, processo 
homologado em 29/05/2019, contratados:
Prag Minas Comércio Agropecuário EIRELI – R$ 88.180,00
Noroeste Comercial suprimentos ltda – r$ 3 .362,00
 Vigência: será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata 
de registro de Preços . assinatura da ata de registro de Preços 
em 29/05/2019 . a íntegra das atas de registro de Preços encon-
tram-se disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Montes 
Claros na Internet no endereço: https://licitacoes .montesclaros .
mg .gov .br/atas-de-registro-de-precos

Montes Claros (MG), 05 de junho de 2019
Marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
5 cm -05 1235804 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
extrato Nº 034/2019 - resultado de 

Pregões para Registro de Preços
 o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Fede-
ral n.º 8.666/93 e alterações, torna público o Resultado Final do 
Processo Licitatório abaixo identificado: Pregão Eletrônico para 
registro de Preços Nº 0009/2019 - registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material médico-hospitalar para atender 
aos usuários do sus da rede Municipal de saúde do município 
de Montes Claros - MG, processo homologado em 21/05/2019, 
contratados:
Injex Indústrias Cirúrgicas ltda – r$ 490 .444,56
diprom distribuidora de Produtos odontológicos e Materiais 
ltda – r$ 21 .048,00
Distribuidora Lopes Aquino Comércio Ltda – R$ 3.950,45
Medicentro Comércio de Medicamentos EIRELI – R$ 4.482,24
Medicom eIrelI – r$ 27 .456,00
 Vigência: será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata 
de registro de Preços . assinatura da ata de registro de Preços 
em 22/05/2019 . a íntegra das atas de registro de Preços encon-
tram-se disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Montes 
Claros na Internet no endereço: https://licitacoes .montesclaros .
mg .gov .br/atas-de-registro-de-precos

Montes Claros (MG), 05 de junho de 2019
Marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
6 cm -05 1235801 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
extrato Nº 036/2019 - resultado de 

Pregões para Registro de Preços
 o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, torna público o Resultado Final dos Pro-
cessos Licitatórios abaixo identificados: Pregão Eletrônico para 
registro de Preços Nº 0068/2019 - registro de preços para futura 
e eventual aquisição dos medicamentos regorafenibe 40mg (sti-
varga) e Vimpat (lacosamida) 200mg, para atender ordens Judi-
ciais do município de Montes Claros - MG, processo homologado 
em 23/05/2019, contratado: Msr express Medicamentos espe-
ciais ltda – r$ 10 .115,67 . Vigência: será de 12 (doze) meses a 
partir da assinatura da ata de registro de Preços . assinatura da 
ata de registro de Preços em 27/05/2019 . a íntegra da ata de 
registro de Preços encontra-se disponível na página da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros na Internet no endereço: https://lici-
tacoes .montesclaros .mg .gov .br/atas-de-registro-de-precos

Montes Claros (MG), 05 de junho de 2019
Marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
4 cm -05 1235807 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muNHoZ. 
aviso de resultado de Concorrência e Homologação . Processo 
licitatório n° 064/2019, Concorrência n° 003/2019, Constitui 
objeto da presente licitação Concessão de uso individual de bem 
público do município de Munhoz, destinado à atividade comercial 
no ramo de lanchonete, constituído por 01 (um) quiosque, com o 
tamanho de 12,80m² (doze metros e oitenta centímetros quadra-
dos), com cobertura, localizado na Praça José Teodoro serafim, 
conforme lei complementar n° 68, de 17 de setembro de 2013 . a 
Prefeitura Municipal de Munhoz adjudica e Homologa o resultado 
do referido certame . Interessado: aNdreIa BePe 28372843864, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n .º 33 .433 .132/0001-66, apresen-
tou proposta no valor de r$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 
mensais, uma vez que o edital prevê que a escolha dos quiosques 
se dará de acordo com a classificação da proposta, tendo prefe-
rência da maior oferta para a menor, à empresa vencedora foi a 
aNdreIa BePe 28372843864, sendo a única interessada . eu 
Henrique Paula Cezar, Presidente da CPl adJudICo e otávio 
luiz de souza, Prefeito de Munhoz, HoMoloGa o resultado 
do certame . Tel . (35) 3466-1393 ou e-mail: compraslicitacoesmu-
nhoz@gmail .com – Henrique Paula Cezar- presidente da CPl . 
otávio luiz de souza – Prefeito de Munhoz . 

5 cm -05 1235837 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muNHoZ
extrato de Contrato n° 019/2019; o Município de Munhoz torna 
pública a assinatura do Contrato nº 019/2019 com a empresa 
aNdreIa BePe 28372843864 em 05/06/2019, no valor de 
r$ r$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) mensais . Vigência: 
05/06/2019 a 04/06/2024 . - otávio luiz de souza - Prefeito 
Municipal .

2 cm -05 1236102 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NANuQuE/mG

aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo Nº 022/2019
a Prefeitura Municipal de Nanuque/MG torna público que rea-
lizará Pregão Presencialnº022/2019 - Tipomenor preço por item, 
para registro de Preços para aquisição de leite especial para 
atender aos pacientes do Município com restrições alimentares 
graves, intolerância a lactose, outros casos em estado de convales-
cença no Município de Nanuque-MG . abertura será às 09:00h do 
dia 19/06/2019 . o edital poderá ser obtido na íntegra na Prefeitura 
de Nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br.

Idaura Jane Gonçalves Borges/Pregoeira
3 cm -03 1234877 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG– 
Pregão Presencial nº 11/2019 – Errata 01 - Devido a alterações 
no referido edital, fica alterada a data de abertura para o dia 
24/06/2019, às 13:30 horas . a errata 01 na íntegra encontra-se 
publicada no site: www .novaera .mg .gov .br . edmar Gonçalves 
– Pregoeiro .

1 cm -05 1236228 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG 

– Pregão Presencial nº 13/2019 - objeto: Fornecimento de mate-
riais hidráulicos para atender a secretaria de Água e esgoto . data 
de abertura: dia: 25/06/2019, às 8:30 horas . editais disponíveis 
no site: www .novaera .mg .gov .br ou no departamento de Com-
pras: rua João Pinheiro, 91 – Centro . laura Maria Carneiro de 
araújo – Prefeita Municipal . 

2 cm -05 1236008 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo 

Torna pública ata de registro de Preços nº 25 referente ao Pregão 
Presencial nº . 07/2019 com vigência pelo período de 22/05/2019 
a 22/05/2020, objeto: aquisição de laticínios para serem distribu-
ídos nas unidades escolares do município de ouro Preto/MG . a 
empresa raNGaP dIsTrIBuIdora de alIMeNTos lTda 
- Me, CNPJ nº 09 .583 .388/0001-75 foi detentora do valor uni-
tário de r$ 2,79  para os itens 01 e 03 (ampla Concorrência e 
Cota reservada de 25% para Me/ePP) - leite longa vida e r$ 
1,49 para o Item 05 - Iogurte diet .  superintendência de Compras 
e Licitações.
PreFeITura MuNICIPal de ouro PreTo torna pública 
ata de registro de Preços nº 26 referente ao Pregão Presencial nº . 
07/2019 com vigência pelo período de 22/05/2019 a 22/05/2020, 
objeto: aquisição de laticínios para serem distribuídos nas uni-
dades escolares do município de ouro Preto/MG . a empresa 
JVC CoMÉrCIo de alIMeNTos eIrelI – ePP, CNPJ nº 
10 .525 .331/0001-07  foi detentora do valor unitário de r$ 0,73 
para os itens 02 e 04 (ampla Concorrência e Cota reservada de 
25% para Me/ePP) - Iogurte com polpa de fruta . superintendên-
cia de Compras e Licitações.
PreFeITura MuNICIPal de ouro PreTo torna pública 
erraTa na publicação do dia 01/06/2019 . Na publicação, 
onde se lê: “( . . .) Torna pública ata de registro de Preços refe-
rente ao Pregão Presencial nº041/2018 (...)”; leia-se: “ (...)Torna 
pública ata de registro de Preços referente ao Pregão eletrônico 
nº041/2018 (...). Demais condições contidas na publicação per-
manecem inalteradas. Informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodri-
gues Braga – Pregoeiro .

6 cm -05 1236216 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG 

– aVIso de lICITaçÃo do PreGÃo 29/2019 - a Prefeitura 
Municipal de Pains torna público a todos os interessados a reali-
zação do Processo licitatório Nº 090/2019 . Modalidade: Pregão 
Presencial Nº 29/2019 . objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva na usina de oxigênio instalada no Hospital Municipal de 
Pains – MG . abertura da sessão: às 09:00 h do dia 18 de junho 
de 2019. Local: Setor de Compras e Licitações, situado à Praça 
Tonico rabelo, 164 – Centro – Pains/MG . Tel: (037) 3323-1285 . 
solange Maria Valadão de sá, Pregoeira .

3 cm -05 1236182 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG: 

aviso de licitação sob a modalidade Pregão Nº 038/2019 – PrC 
Nº 290/19 – rP 024/2019 . objeto: Fornecimento de material 
médico hospitalar. Tipo: menor preço. Abertura: 25/06/19 às 
09:00 horas . o edital poderá ser obtido na íntegra na diretoria de 
Compras e Contratos ou através do site http://transparencia.para-
deminas .mg .gov .br . Pará de Minas, 05 de junho de 2019 . ander-
son José Guimarães Viana. Pregoeiro Oficial.

2 cm -05 1236096 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA QuATro/mG – 

extrato de Homologação e Contrato – dispensa nº 019/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
orientação da equipe técnica para cadastramento, acompanha-
mento de projetos de interesse da administração municipal junto 
aos órgãos de Governo Federal e do Governo do estado de MG, 
incluindo acompanhamento e orientações das respectivas execu-
ções e prestação de contas. Homologação: 04/06/2019. Embasa-
mento legal: art . 24, inciso II da lei 8 .666/93 . empresa contra-
tada . Contrato nº 227/2019: acerto engenharia e administração 
Pública . - CNPJ: 27 .372 .379/0001-17- Pouso alto/MG - Valor r$ 
15.400,00 - Vigência: 04/06/2019 até 31/12/2019.Pregão Presen-
cial nº 027/2019 . objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de faxina e limpeza e brigadistas para o “Festival de 
Gastronomia 11º Edição”. Homologação: 05/06/2019. Empresa 
contratada. Contrato nº 228/2019: Tiger Produções e Eventos 
eireli - CNPJ 07 .695 .459/0001-04- Valor: r$ 22 .878,00 . Inicio 
da vigência 05/06/2019 até 31/08/2019. Dotações do orçamento 
vigente . antonio Claret Mota esteves – Prefeito Municipal .

4 cm -05 1236168 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA TEmPo/mG

 publica raTIFICaçÃo, HoMoloGaçÃo e TerMo de 
FoMeNTo nº . 06/2019 de 04/06/2019, referente ao Pal . 
nº 070/2019 – Inexigibilidade nº 07/2019, Proponente: lar 
dos Idosos oZaNaM, CNPJ: 20 .919 .247/0001-13; Valor: 
r$ 10 .000,00 (dez mil reais), objeto: conforme plano de tra-
balho . raTIFICaçÃo, HoMoloGaçÃo e TerMo de 
FoMeNTo nº . 07/2019 de 04/06/2019, referente ao Pal . nº 
071/2019 – Inexigibilidade nº 08/2019, Proponente: assoCIa-
çÃo de PaIs e aMIGos dos eXCePCIoNaIs – aPae, 
CNPJ: 01 .572 .051/0001-50; Valor: r$ 10 .000,00 (dez mil reais), 
objeto: conforme plano de trabalho; ambos fundamentados no 
art . 31, II da lei 13 .019/14 e 13 .204/15, edilson rodrigues Pre-
feito Municipal .

3 cm -05 1235932 - 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 320190605191651027.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG–

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 006/2019 – aviso de registro de 
Preços - o Município de Patos de Minas, torna público que o 
preço da ata de registro de Preços nº 032/2019 referente ao 
Pregão Eletrônico nº 006/2019 cujo objeto é o registro de preço 
para aquisição parcelada de material de expediente (bobinas para 
impressora térmica) encontra-se no site oficial do Município: 
www .patosdeminas .mg .gov .br/licitacoese no placard . Patos de 
Minas, 05 de Junho de 2019 . ronaldo Gonçalves de deus Junior 
– Presidente da Comissão Gerenciamento/atualização atas de 
registros de Preços .

3 cm -05 1236142 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

–PreGÃo eleTrÔNICo Nº 005/2019 – aviso de registro de 
Preços - o Município de Patos de Minas, torna público que os 
preços das atas de registro de Preços nº 033/2019, 34/2019 e 
35/2019 referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2019 cujo objeto é 
o registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios (polpa de frutas, queijo muçarela e iogurte) encontram-se 
no site oficial do Município: www.patosdeminas.mg.gov.br/
licitacoes e no placard  . Patos de Minas, 05 de Junho de 2019 . 
ronaldo Gonçalves de deus Junior – Presidente da Comissão 
Gerenciamento/atualização atas de registros de Preços .

3 cm -05 1236202 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG 

aVIso de INeXIGIBIlIdade Por CredeNCIaMeNTo 
Nº 041/2019 – PROCESSO Nº 151/2019. Ratifico o parecer da 
Procuradoria Geral do Município e reconheço, no presente caso, 
a Inexigibilidade de licitação por Credenciamento para contrata-
ção do Patos de Minas Cartório 1º ofício, para prestação de ser-
viços cartorários gerais, que atendam as necessidades do Municí-
pio, conforme processo de credenciamento nº 15 .793/2018, com 
base no artigo 25, Caput da lei 8 .666/93 . . Patos de Minas, 05 
de Junho de 2019 . Milton romero da rocha sousa . secretário 
Municipal de administração .

3 cm -05 1235986 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 
aVIso de edITal do PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 52_2019 
– objeto: aquisição e renovação de licenças de uso software 
autodesk .acolhimento das Propostas: dia 06/06/2019 às 12:00 
(doze horas) até Dia 25/06/2019 às 12:00 (doze horas); Abertura 
das Propostas de Preços: dia 25/06/2019 às 12:05 (doze horas 
e cinco minutos); Início da sessão de disputa de Preços: dia 
25/06/2019 às 13:00 (treze horas) . local: www .licitanet .com .
br . Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (dF) . o edital completo encontra-se disponível nos 
site: www .patosdeminas .mg .gov .br, http://187 .72 .229 .145:8444/
governa- transparencia-web/paginas/publico/ lei12527/licita-
coes/consultar licitacao .xhtml e www .licitanet .com .br . Maiores 
informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 
situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 – Bairro Eldo-
rado . Fones: (34) 3822-9642 / 9607 .

4 cm -05 1235790 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG 
– aVIso de edITal-PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 51/2019 
–ProC .149/2019 objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de suplementos alimentares para cumprimento 
de mandados judiciais, tipo menor preço por item . limite de 
acolhimento das propostas comerciais: dia 24/06/2019 às 
12:00 horas; abertura das Propostas de Preços: dia 24/06/2019 
às 12:01 horas; Início da sessão de disputa de Preços: dia 
24/06/2019 às 13:00 horas . local: www .licitanet .com .br . Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Bra-
sília (dF) . o edital completo encontra-se disponível nos sites: 
http://187 .72 .229 .145:8444/governa-transparenciaweb/paginas/
publico/lei12527/licitacoes/consultarlicitacao .xhtml, www .lici-
tanet .com .br e www .patosdeminas .mg .gov .br/licitacoes/ . Maio-
res informações junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos 
de Minas à rua alzino Martelo, 710, Nova Floresta, Patos de 
Minas - MG . Fone 34 3822 9801 .

4 cm -05 1235941 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 
aVIso de HoMoloGaçÃo – Homologo o Pregão eletrônico 
nº 028_2019 – Processo nº 061/2019 . objeto: registro de preço 
para aquisição de equipamentos de informática a serem usados 
na gestão administrativa da Prefeitura Municipal, em favor das 
licitantes: 3d ProJeTos e assessorIa eM INForMÁ-
TICa lTda ePP para o lote 04 com o valor unitário de r$ 
1 .185,75 (hum mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos) e para o lote 05 com o valor unitário de r$ 826,83 
(oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos); HIGor 
sIlVa CaNedo Me para o lote 02 com o valor unitário de r$ 
687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 
para o lote 06 com o valor unitário de r$ 206,66 (duzentos e seis 
reais e sessenta e seis centavos); HorIZoNTe CoMÉrCIo e 
dIsTrIBuIdora lTda para o lote 01 com o valor unitário de 
r$ 849,80 (oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) 
e para o lote 07 com o valor unitário de r$ 534,98 (quinhentos e 
trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) . Patos de Minas, 
05 de maio de 2019 . Milton romero rocha sousa – secretário 
Municipal de administração .

4 cm -05 1236195 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
 – eXTraTo// Termo de Fomento 11/2019, organização da 
sociedade Civil: Casa da acolhida, objeto: Tem por objeto o 
repasse de recursos financeiros (subvenção) para custeio e/ou 
manutenção do serviço de acolhimento, Valor: r$ 248 .599,87 
(duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais 
e oitenta e sete centavos), Vigência: 04/06/2019 a 04/06/2020 . 
1º apostilamento ao Termo de Colaboração 21/2018, organiza-
ção da Sociedade Civil: Associação Beneficente Doutor Paulo 
Borges, objeto: alteração do plano de trabalho, assinatura: 
30/05/2019 . 2º apostilamento ao Termo de Fomento 37/2018, 
organização da sociedade Civil: associação anjos da Vida – 
aadV, objeto: alteração do plano de trabalho, assinatura: 
27/05/2019 . 1º apostilamento ao Termo de Fomento 25/2018, 
organização da sociedade Civil: amparo eurípedes Novelino, 
objeto: alteração do plano de trabalho, assinatura: 31/05/2019 . 
1º apostilamento ao Termo de Fomento 01/2019, organiza-
ção da sociedade Civil: associação de Proteção a Materni-
dade Infância e Velhice de Patos de Minas, objeto: alteração 
do plano de trabalho, assinatura: 27/05/2019 . 2º apostilamento 
ao Termo de Fomento 01/2019, associação de Proteção a Mater-
nidade Infância e Velhice de Patos de Minas, objeto: alteração 
do plano de trabalho, assinatura: 31/05/2019 . 1º apostilamento 
ao Termo de Colaboração 29/2018, organização da sociedade 

Civil: amparo eurípedes Novelino, objeto: alteração no plano 
de trabalho, assinatura: 30/05/2019 . 1º apostilamento ao Termo 
de Fomento 44/2018, organização da sociedade Civil: Casa de 
sopa Tia euzápia, objeto: alteração do plano de trabalho, assi-
natura: 30/05/2019. Patos de Minas, 05 de junho de 2019. José 
eustáquio rodrigues alves . Prefeito Municipal .

6 cm -05 1236000 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEÇANHA – mG. 

aviso de licitação: Pregão Presencial nº 031/2019, objeto: aqui-
sição de BloCos PrÉ-Moldados de concreto para a revi-
talização do piso da Praça Getúlio Vargas, patrimônio histórico 
protegido . para atender as necessidades da secretaria municipal 
de educação, cultura e esportes. Critério de Julgamento – Menor 
Preço unitário . data de abertura 24/06/2019 as 09:00h . Maiores 
Informações. Setor de Licitações – (33)3411.2572, licitacao@
pecanha.mg.gov.br. Pregoeiro Oficial: Pedro Lúcio Bravieira.

2 cm -05 1236122 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiNGo D áGuA / mG,

 torna publico o extrato do Termo de Prorrogação do Pregão 
Presencial n .º 020/2019, contratação de empresa para o forne-
cimento de medicamento, destinados atender as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde, Conforme anexo I – Termo de 
referencia do edital Pregão Presencial para registro de Preço 
n .º 020/2019, em virtude do feriado nacional de corpus Christi 
no dia 20/06/2019, fica prorrogado para o dia 27/06/2019 as 09 
horas, tendo em vista que o edital permanece inalterado, o qual 
encontra-se disponível para conhecimento e retirada na sede e 
no site da Prefeitura Municipal, fone: 033 33536100 e por email 
licitacoespingodagua@gmail .com . Pingo d Água, 05 de junho 
de 2019 . artur Carlos da silva – Prefeito Municipal

3 cm -05 1235966 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiNGo D´áGuA / mG, 

extrato de aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal 
Para reGIsTro de Preço N .º 021/2019 . registro de Preço 
para contratação de empresa para o fornecimento de material 
escolar e expediente, destinados atender as necessidades das 
secretarias Municipais, desta municipalidade, conforme espe-
cificações constantes dos Anexos, que fazem parte integrante 
deste Pregão Presencial n .º 00021/2019 . abertura: 26/06/2019 
as 09h00min . o edital encontra-se à disposição na sede da Pre-
feitura . Pregoeiro e equipe de apoio, Pingo d´Água/MG, 03 de 
junho de 2019 . artur Carlos da silva – Prefeito Municipal

3 cm -05 1235875 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA

 eXTraTo de CoNTraTo

oldair Machado - Me - CNPJ da Contratada: 25 .862 .137/0001-86 
- objeto: aquisição de Material escolar destinado a Montagem 
de Kits a serem distribuídos aos alunos das unidades da rede 
Municipal de ensino – ata com registro de Preço n° 012/2019 
- Processo licitatório nº 082/2018 - Pregão Presencial com 
registro de Preço nº 060/2018 – Valor: r$ 12 .209,74 (doze mil, 
duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos) - Vigência: 
10/04/2019 à 10/04/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca – 
Contratante – oldair Machado – Contratada .

Pactual Comércio de Artigos para Escritórios Ltda-ME - CNPJ 
da Contratada: 22 .910 .893/0001-45 - objeto: aquisição de 
Material escolar destinado a Montagem de Kits a serem distri-
buídos aos alunos das unidades da rede Municipal de ensino – 
ata com registro de Preço n° 013/2019 - Processo licitatório nº 
082/2018 - Pregão Presencial com registro de Preço nº 060/2018 
– Valor: r$ 5 .096,00(cinco mil e noventa e seis reais) - Vigência: 
10/04/2019 à 10/04/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca– 
Contratante – Marcos antônio dias – Contratada .

Guimarães e amaral ltda-Me - CNPJ da Contratada: 
05 .745 .742/0001-60- objeto: registro de Preços Para Futura e 
eventual Contratação de serviços de locação de Palco, sono-
rização, Iluminação e acessórios para realização de eventos 
artísticos, Cívicos, Culturais e Populares . – ata com registro 
de Preço n° 014/2019 - Processo licitatório nº 002/2019 - Pre-
gão Presencial com registro de Preço nº 002/2019 – Valor: r$ 
29 .100,00(vinte e nove mil e cem reais) - Vigência: 14/05/2019 
à 14/05/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca– Contratante – 
José Edmilsom Gomes Amaral – Contratada.

lutare serviços ltda-Me - CNPJ da Contratada: 
08 .123 .772/0001-22- objeto: registro de Preços Para Futura e 
eventual Contratação de serviços de locação de Palco, sono-
rização, Iluminação e acessórios para realização de eventos 
artísticos, Cívicos, Culturais e Populares . – ata com registro 
de Preço n° 015/2019 - Processo licitatório nº 002/2019 - Pre-
gão Presencial com registro de Preço nº 002/2019 – Valor: r$ 
83 .720,00(oitenta e três mil e setecentos e vinte reais) - Vigência: 
14/05/2019 à 14/05/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca – 
Contratante – Warley Marques de lima – Contratada .

Power Som e Eventos & Produções LTDA - CNPJ da Contra-
tada: 11 .896 .623/0001-00 - objeto: registro de Preços Para 
Futura e eventual Contratação de serviços de locação de Palco, 
sonorização, Iluminação e acessórios para realização de even-
tos artísticos, Cívicos, Culturais e Populares . – ata com registro 
de Preço n° 016/2019 - Processo licitatório nº 002/2019 - Pre-
gão Presencial com registro de Preço nº 002/2019 – Valor: r$ 
43 .820,00(quarenta e três mil e oitocentos e vinte reais) - Vigên-
cia: 14/05/2019 à 14/05/2020 – Marcella Machado ribas Fon-
seca – Contratante – André Eustáquio de Campos – Contratada.

Walter Fraga santana-Me . - CNPJ da Contratada: 
25 .372 .472/0001-04 - objeto: registro de Preços Para Futura e 
eventual Contratação de serviços de locação de Palco, sono-
rização, Iluminação e acessórios para realização de eventos 
artísticos, Cívicos, Culturais e Populares . – ata com registro 
de Preço n° 017/2019 - Processo licitatório nº 002/2019 - Pre-
gão Presencial com registro de Preço nº 002/2019 – Valor: r$ 
106 .620,00(cento e seis mil e seiscentos e vinte reais) - Vigência: 
14/05/2019 à 14/05/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca – 
Contratante – Walter Fraga santana – Contratada .

Welchednei Policarpo de deus Produção, Promoção e eventos 
Me . - CNPJ da Contratada: 18 .206988/0001-05 - objeto: regis-
tro de Preços Para Futura e eventual Contratação de serviços 
de locação de Palco, sonorização, Iluminação e acessórios para 
realização de eventos artísticos, Cívicos, Culturais e Popula-
res . – ata com registro de Preço n° 018/2019 - Processo lici-
tatório nº 002/2019 - Pregão Presencial com registro de Preço 
nº 002/2019 – Valor: r$127 .360,00(cento e vinte e sete mil e 
trezentos e sessenta reais) - Vigência: 14/05/2019 à 14/05/2020 
– Marcella Machado ribas Fonseca– Contratante – Welchednei 
Policarpo de deus – Contratada .

Blintec Tecnologia Indústria e Comércio Eirele - ME. - CNPJ 
da Contratada: 86 .928 .348/0001-69 - objeto: registro de Preços 
para aquisição de Materiais de Proteção, segurança e acessó-
rios para atender a Guarda Municipal da Prefeitura de Pirapora/
MG . – ata com registro de Preço n° 019/2019 - Processo lici-
tatório nº 105/2018 - Pregão Presencial com registro de Preço 
nº 076/2018 – Valor: r$38 .819,97(trinta e oito mil, oitocentos e 
dezenove reais e noventa e sete centavos) - Vigência: 17/05/2019 
à 17/05/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca – Contratante 
– roberto ronulfo Junior – Contratada .

Pioneira Comércio de Equipamentos e Ferramentas LTDA. - 
CNPJ da Contratada: 08 .588 .852/0001-53 - objeto: registro 
de Preços para aquisição de Materiais de Proteção, segurança 
e acessórios para atender a Guarda Municipal da Prefeitura de 
Pirapora/MG . – ata com registro de Preço n° 020/2019 - Pro-
cesso licitatório nº 105/2018 - Pregão Presencial com registro 
de Preço nº 076/2018 – Valor: r$9 .580,80(nove mil reais, qui-
nhentos e oitenta reais e oitenta centavos) - Vigência: 17/05/2019 
à 17/05/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca– Contratante 
– Fabrício Carneiro dourado – Contratada .

Zenite Comercial lTda-Me . - CNPJ da Contratada: 
24 .687 .735/0001-01- objeto: registro de Preços para aquisição 
de Materiais de Proteção, segurança e acessórios para atender 
a Guarda Municipal da Prefeitura de Pirapora/MG . – ata com 
registro de Preço n° 021/2019 - Processo licitatório nº 105/2018 
- Pregão Presencial com registro de Preço nº 076/2018 – Valor: 
r$36 .063,00(trinta e seis mil e sessenta e três reais) - Vigência: 
17/05/2019 à 17/05/2020 – Marcella Machado ribas Fonseca – 
Contratante – Patrícia Gisela Farnetti Pereira – Contratada .

22 cm -04 1235727 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA
 eXTraTo de CoNTraTo

reis e reis auditores associados ePP - CNPJ da Contratada: 
06 .997 .348/0001-81- objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para Prestação de serviços de auditoria externa Indepen-
dente, com escopo Fiscal, Contábil e administrativa Concer-
nente a administração Municipal do período de Janeiro/2013 
à dezembro/2017 . - Contrato n° 065/2019 – Processo licita-
tório nº 104/2018 – Pregão Presencial nº 075/2018 - Valor: r$ 
132 .000,00 (cento e trinta e dois mil reais) - Vigência: 07/05/2019 
à 07/05/2020 - Marcella Machado ribas Fonseca – Contratante – 
regiane Márcia dos reis – Contratada .

distribuidora de Gáz super rápido de Buritizeiro eirele-Me- 
CNPJ da Contratada: 05 .821 .578/00001-22- objeto: aquisição 
de Gáz de cozinha para atender a Merenda escolar destinada 
aos alunos das unidades de ensino Público Municipal e aque-
les atendidos nos Núcleos de atendimento da educação Inte-
gral . - Contrato n° 066/2019 – Processo nº 020/2019 – dispensa 
de licitação nº 005/2019 - Valor: r$ 50 .940,00 (cinquenta mil, 
novecentos e quarenta reais) - Vigência: 09/05/2019 à 09/08/2019 
- Marcella Machado ribas Fonseca – Contratante – adriano 
Wesley silveira soares oliveira– Contratada .

edinay de sousa lacerda - CPF da Contratada: 082 .212 .506-43 
- objeto: locação de Imóvel para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde setor de atenção Primária a 
saúde do Bairro Cícero Passos (uaPs Cícero Passos II), habili-
tada pela portaria Ms Nº 2451, de 13 de agosto de 2018 . - Con-
trato n° 067/2019 – Processo nº 015/2019 – dispensa de licita-
ção nº 001/2019 - Valor: r$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
- Vigência: 17/05/2019 à 17/05/2020 - Marcella Machado ribas 
Fonseca – Contratante – edinay de sousa lacerda– Contratada .

7 cm -04 1235733 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA.
 extrato de alteração de Contrato .Processo licitatório nº 
123/2018 Pregão nº 077/2018 . objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Medicamentos . reequilíbrio 
econômico-financeiro. Contratada: Lumar Comércio de Pro-
dutos Farmacêuticos ltda, CNPJ nº 49 .228 .695/0001-52, Item 
99(noventa e nove), diclofenaco sódico 25mg/ml, valor unitário 
R$0,577(Quinhentos e setenta e sete milésimo de real). Publi-
que-se . Wagner Mol Guimarães (Prefeito Municipal) .

2 cm -05 1235977 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE oLEGário mG –

 aVIso de lICITaçÃo - Torna Pública a realização do 
PP24/19 no dia 19/06/19 às 14h . obj .: aquisição de patrulhas 
agrícolas mecanizadas conforme contratos de repasse nº: oGu 
MaPa nº 833134 / 2016 - operação 1032 .972-46 e oGu MaPa 
nº 851775 / 2017 - Operação 1044.726-81, firmados entre o 
Município de Presidente Olegário e o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA, por intermédio da Caixa 
econômica Federal . adriana Nair da silva sousa-Pregoeira . Inf . 
(34) 38111231-www .po .mg .gov .br .

3 cm -05 1236217 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS. 
Torna Público . Processo licitatório n .º 045/2019, Pregão Presen-
cial n .º 032/2019 . registro de preços de vassoura ecológica tipo 
pet para uso da limpeza urbana, em atendimento as demandas da 
secretaria Municipal de Meio ambiente de raposos, conforme 
especificações e condições constantes neste edital e seus anexos. 
data da abertura: 26/06/2019 às 13h00 . edital estará disponível 
no site www.raposos.mg.gov.br. Demais informações na sede da 
Prefeitura, Praça da Matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 18hs . 
Juliana soares Ferreira - Pregoeira .

2 cm -05 1235949 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
riBEirÃo DAS NEVES/mG

 – Pregão 009/2019 - torna público que se encontra disponível 
no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital retificado do 
Pregão 009/2019, cujo objeto consiste no serviço de locação de 
veículos com e sem condutor, sem fornecimento de combustível 
com seguro e rastreador veicular integrado ao sistema de geren-
ciamento de frota, para atender as necessidades das secretarias 
municipais . a nova data para entrega dos envelopes e realização 
de sessão será dia 19/06/2019 as 09:00 hrs . alex de almeida Fer-
reira silva /Presidente da CPl .

2 cm -05 1235982 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio DoCE-mG,
PreGÃo PreseNCIal Nº . 031/2019 – a Prefeitura Muni-
cipal de rio doce, pessoa jurídica de direito público, com 
sede nesta cidade à rua antônio da Conceição saraiva, Nº . 
19 – Centro – CeP: 35 .442-000, inscrito no CNPJ sob o Nº . 
18 .316 .265/0001-69, torna público que realizará licitação na 
modalidade PreGÃo PreseNCIal Nº . 031/2019 registro de 
preços para futuro e eventual aquisição de câmaras de ar, pro-
tetor de câmara de ar e pneus novos . o edital na íntegra poderá 
ser obtido no site www.riodoce.mg.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de rio doce, 
rua antônio da Conceição saraiva, Nº . 19 – Centro – CeP: 
35442-000, fone/fax (0xx31-3883-5235/5242) . rio doce, 05 de 
junho de 2019 .

3 cm -05 1235908 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– HoMoloGaçÃo PreGÃo PreseNCIal Nº 014/2019 . 
em decorrência do contido no processo licitatório PreGÃo 
PreseNCIal Nº 014/2019, Processo Interno nº 815/2019, que 
tem por objeto o registro de preço, consignado em ata, para con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de rodoviário Municipal e Intermunicipal por quilômetro 
rodado, com motorista, fornecimento de combustível, incluindo 
seguros e demais despesas necessárias para prestação dos servi-
ços, em atendimento ás secretarias Municipais de desenvolvi-
mento social e de esportes, a mim apresentado, HoMoloGo 
o seu objeto às empresas aGÊNCIa de VIaGeNs MalTa & 
FerNaNdes lTda – ePP e CooPersINd CooPeraTIVa 
de TraNsPorTes de CarGas, PassaGeIros, esCo-
lar e TurIsMo deMINas GeraIs, com o valor global de 
r$864 .000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais) . sabará, 
5 de junho de 2019. Hélio César Rodrigues de Resende – Secre-
tário Municipal de administração . 

4 cm -05 1236042 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá. 

raTIFICaçÃo INeXIGIBIlIdade de lICITaçÃo Nº 
031/2019 . o secretário Municipal de administração, no uso de 
suas atribuições e com fundamento no artigo 25, Inciso II da Lei 
nº 8 .666 de 21 de junho de 1993, raTIFICa e CoNValIda 
a Inexigibilidade de licitação nº 031/2019, Processo Interno nº 
1.055/2019, para prestação de serviços profissionais de Advoca-
cia a ser desenvolvida nas áreas de direito sanitário(conjunto 
de normas Federais, estaduais ou Municipais que, visando eli-
minar, diminuir ou prevenir riscos à saúde), além de acompa-
nhamento de Processos Judiciais em 2º instância em tramitação 
perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais referente a maté-
ria de sua especialização, podendo a prestação de serviço esten-
der-se a outros serviços jurídicos, mediante consulta do Contra-
tante à Contratada em cada caso, junto à empresa sociedade de 
advogados Tadahiro Tsubouchi advocacia e Consultoria - ePP, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, ao valor global de r$120 .000,00 
(cento e vinte mil reais), em atendimento à secretaria Municipal 
de Saúde. Sabará, 05 de junho de 2019. (a) Hélio César Rodri-
gues de resende- secretário Municipal de administração .

4 cm -05 1235822 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– eXTraTos: CoNTraTo Nº 104/2019 – Partes: Muni-
cípio de sabará e adeMIr FerNaNdes .CoNTraTo Nº 
105/2019 – Partes: Município de sabará e dIoGo eusTaQuIo 
MoreIra PeNa . CoNTraTo Nº 106/2019 – Partes: Muni-
cípio de sabará e IVoNe BarBosa dos saNTos Mou-
ras . CoNTraTo Nº 107/2019 – Partes: Município de sabará 
e IrIs aPareCIda dos saNTos .CoNTraTo Nº 108/2019 
– Partes: Município de sabará e MarIa da CoNCeIçÃo de 
olIVeIra . CoNTraTo Nº 109/2019 – Partes: Município de 
sabará e WaGNer eVaNGelIsTa MarQues . CoNTraTo 
Nº 110/2019 – Partes: Município de sabará e lourdes aPa-
reCIda soares dos reIs . CoNTraTo Nº 111/2019 – 
Partes: Município de sabará e rosIleNe GoNçalVes VeN-
Tura soares .CoNTraTo Nº 112/2019 – Partes: Município 
de sabará e MarCos aNToNIo de olIVeIra . CoNTraTo 
Nº 113/2019 – Partes: Município de sabará e BruNo CaBral 
da CuNHa .CoNTraTo Nº 114/2019 – Partes: Município de 
sabará e dalIla elIZaBeTH MarIa dos saNTos . CoN-
TraTo Nº 115/2019 – Partes: Município de sabará e MarINa 
luIsa CusTodIo . CoNTraTo . Nº 116/2019 – Partes: Muni-
cípio de sabará e PaloMa VaNessa MeNdes da sIlVa .
CoNTraTo . Nº 117/2019 – Partes: Município de sabará 
e MarIa Geralda FurTado NasCIMeNTo .CoN-
TraTo . Nº 118/2019 – Partes: Município de sabará e WdsoN 
MaGela CaNdIdo .CoNTraTo . Nº 119/2019 – Partes: 
Município de sabará e aNa MarIa MoreIra loPes .CoN-
TraTo . Nº 120/2019 – Partes: Município de sabará e alMIra 
de Moraes .CoNTraTo . Nº 121/2019 – Partes: Município 
de sabará e aNa Paula dIas de souZa .CoNTraTo . Nº 
122/2019 – Partes: Município de sabará e aMaNda Gar-
CIa roCHa .CoNTraTo . Nº 123/2019 – Partes: Município 
de sabará e edIValdo NIlo da sIlVa . CoNTraTo . Nº 
124/2019 – Partes: Município de sabará e JulIaNo duarTe 
de olIVeIra .CoNTraTo .Nº 125/2019 – Partes: Município 
de sabará e IraCI PereIra da sIlVa . objeto: prestação de 
serviços de agente de Combate as endemias, para atendimento à 
população sabarense em razão da epidemia de dengue no muni-
cípio, em conformidade com o Credenciamento 008/2019 . Valor 
Total: r$3 .750,00 . Prazo: 03 meses . data:28/05/2019 . (a) Wan-
der José Goddard Borges – Prefeito.

8 cm -05 1236200 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALTo DA DiViSA mG
PreGÃo PreseNCIal srP Nº 010/2019

a Prefeitura Municipal de salto da divisa MG publica abertura 
no dia 18/06/2019 ás 08h00min do proc . lict . Nº 030/2019 – 
PP srP Nº 010/2019 . objeto: fut . e event .aquis . de mat . did ., 
de exped . e de consumo em geral p/ atend . das diversas secret . 
municipais. Maiores informações no e-mail: licitacao@saltoda-
divisa .mg .gov .br . salto da divisa- MG, 04 de Junho de 2019 . 
Murilo reis - Presidente da CPl 

2 cm -04 1235552 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALTo DA DiViSA mG

CredeNCIaMeNTo PÚBlICo 002/2019
 a Prefeitura Municipal de salto da divisa MG, comunica que 
realizará a partir do dia 10/06/2019 ás 08h00min a CredeN-
CIAMENTO PUBLICO - de profissionais liberais e clinicas 
medicas especializadas para consultas, exames e procedimen-
tos em diversas especialidades médicas. Maiores informações 
no e-mail: licitacao@saltodadivisa .mg .gov .br  . salto da divisa- 
MG, 03 de Junho de 2019 . Murilo reis - Presidente da CPl

2 cm -04 1235531 - 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 320190605191651028.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA

avisos de Homologação e extratos de Contratos .
aviso de Homologação – Pregão Presencial n .º 048/2019 - 
a Prefeitura Municipal de santa Juliana comunica que no dia 
18/05/2019, foi adjudicado o objeto da licitação modalidade Pre-
gão Presencial n .º 048/2019 – À uaI MÓVeIs e serVIços 
Para esCrITÓrIo lTda e tudo devidamente homologado 
pela autoridade competente . extrato Contrato – Pregão Presen-
cial n .º 048/2019 – objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
aquisição de poltronas estofadas para auditório para atender o 
Hospital Municipal – Contratada uaI MÓVeIs e serVIços 
Para esCrITÓrIo lTda - Valor: r$ 25 .200,00 – Vigên-
cia: 28/05/2019 a 31/12/2019 . aviso de Homologação – leilão 
n .º 003/2019 - a Prefeitura Municipal de santa Juliana comu-
nica que no dia 30/05/2019, foi adjudicado o objeto da licitação 
modalidade leilão n .º 003/2019 – À PoTIGuar CoMÉrCIo 
e serVIços eIrelI e tudo devidamente homologado pela 
autoridade competente . extrato Contrato – leilão n .º 003/2019 
– objeto: o VeNdedor, sendo legítimo proprietário dos 
bens inservíveis, pertencentes ao patrimônio público municipal, 
de propriedade da Prefeitura Municipal de santa Juliana, ven-
de-o ao CoMPrador – Contratada PoTIGuar CoMÉr-
CIo e serVIços eIrelI - Valor: r$ 7 .500,00 – Vigência: 
30/05/2019 a 30/06/2019 . aviso de Homologação – Pregão Pre-
sencial n .º 049/2019 - a Prefeitura Municipal de santa Juliana 
comunica que no dia 30/05/2019, foi adjudicado o objeto da 
licitação modalidade Pregão Presencial n .º 049/2019 – À aF 
esTruTuras e eVeNTos eIrelI Me e J de o souZa 
eVeNTos Me e tudo devidamente homologado pela autoridade 
competente . extrato Contrato – Pregão Presencial n .º 049/2019 
– objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços com locação de equipamentos para realização de show 
artístico em evento promovido pela Prefeitura Municipal de 
santa Juliana a ser realizado no dia 13 de julho de 2 .019, evento 
previsto no calendário oficial do Município de Santa Juliana – 
Contratadas aF esTruTuras e eVeNTos eIrelI Me - 
Valor: r$ 27 .310,00 – Vigência: 30/05/2019 a 31/07/2019 e J 
de o souZa eVeNTos Me - Valor: r$ 4 .000,00 – Vigência: 
30/05/2019 a 31/07/2019 . aviso de Homologação – Pregão Pre-
sencial n .º 047/2019 - a Prefeitura Municipal de santa Juliana 
comunica que no dia 03/06/2019, foi adjudicado o objeto da lici-
tação modalidade Pregão Presencial n .º 047/2019 – À assIs-
ToP saNeadora eIrelI e tudo devidamente homologado 
pela autoridade competente . extrato Contrato – Pregão Pre-
sencial n .º 047/2019 – objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de limpeza e desobstrução de Pvs, 
redes e emissários coletores de esgotos de santa Juliana, com 
a utilização de caminhão combinado de hidro jateamento e suc-
ção – Contratada assIsToP saNeadora eIrelI - Valor: 
r$ 90 .000,00 – Vigência: 03/06/2019 a 31/12/2019 . aviso de 
Homologação – Pregão Presencial n .º 046/2019 - a Prefeitura 
Municipal de santa Juliana comunica que no dia 27/05/2019, 
foi adjudicado o objeto da licitação modalidade Pregão Presen-
cial n .º 046/2019 – À areias Pai Joaquim ltda e tudo devida-
mente homologado pela autoridade competente . extrato da ata 
de registro de Preços n .º 071/2019 050/2019 – objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de material 
para construção (areia média lavada, livre de impurezas e maté-
ria orgânica) para atender as secretarias e superintendências da 
Prefeitura Municipal de santa Juliana – Contratada areias Pai 
Joaquim ltda - Valor: r$ 52 .500,00 – Vigência: 27/05/2019 a 
36/05/2020 . extrato Contrato – Pregão Presencial n .º 020/2019 
– Contrato n .º 113/2019 - objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para aquisição parcelada de materiais para construção, materiais 
elétricos e materiais hidro sanitários, para atender as Secretarias 
e superintendências da Prefeitura Municipal de santa Juliana – 
Contratada VaNderleI JosÉ PIres - Valor: r$ 789 .413,63 
– Vigência: 23/05/2019 a 31/12/2019 . erraTa - Contrato n .º 
049/2019, publicado em 30 de Março de 2019, onde se lê “r$ 
2.633.210,47”, lê – se “R$ 1.843.796,84”.  Prefeitura Municipal 
de santa Juliana – MG 05 de Junho de 2019 . 

14 cm -05 1235869 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

aTa de reGIsTro de Preços Nº: 77/2019– Pregão eletrô-
nico n° 017/2019–MarIa luCeleNe CardoZo de Melo 
PereIra-ePP, objeto: aquisição eventual e futura de equipa-
mentos e utensílios para Cozinha  . Valor da ata r$ 3 .785,00, 
assinado em 25/04/2019 .

aTa de reGIsTro de Preços Nº: 82/2019 – Pregão ele-
trônico n° 017/2019–sIMoNe sousa FraNCo ePP, objeto: 
aquisição eventual e futura de equipamentos e utensílios para 
Cozinha . Valor da ata r$ 2 .300,00, assinado em 25/04/2019 .

aTa de reGIsTro de Preços Nº: 68/2019 – Pregão ele-
trônico n° 017/2019–COMERCIAL KRIZETTY LTDA, Objeto: 
aquisição eventual e futura de equipamentos e utensílios para 
Cozinha  . Valor da ata r$ 1 .018,00, assinado em 29/05/2019 .

aTa de reGIsTro de Preços Nº: 85/2019 – Pregão ele-
trônico n° 026/2019–GaBrIela olIVeIra rIBeIro 
Caldas-Me, objeto: Contratação de empresa especializada 
visando a Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
Caixas d’agua e reservatórios  . Valor da ata r$ 9 .152,00, assi-
nado em 27/05/2019 .

CoNTraTo Nº: 153/2019 – dispensa de licitação emergen-
cial n° 011/2019–MINas sul ProduTos HosPITalares 
eIrelI, objeto: aquisição de dietas enteral . Valor r$ 1 .842,12, 
assinado em 06/05/2019 . Vigência 180 dias .

aVIso de lICITaçÃo
TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2019 – Edital retificado para 
alteração no anexo do lote 12 na planilha orçamentária . Nova 
data de entrega dos envelopes no Setor de Protocolo até as 09:30 
horas e abertura as 10:00 h do dia 25/06/2019 . o edital poderá 
ser baixado na pagina na internet endereço: http://www .santalu-
zia .mg .gov .br ou solicitado pelo e-mail: licitacoes@santaluzia .
mg .gov .br ou silviaangela@santaluzia .mg .gov .br .

silvia angela da Conceição
 Presidente da CPl

8 cm -05 1236120 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo.
 resulTado PreGÃo rP nº 030/2019 – Contratação do ser-
viço de implantação e operação de gerenciamento da frota de veí-
culos e máquinas da Prefeitura de santana do Paraíso por meio 
de sistema informatizado, com utilização de tecnologia de cartão 
magnético, para manutenção preventiva e corretiva, incluindo o 
fornecimento de peças, óleos lubrificantes, componentes, acessó-
rios e materiais . Venceu o certame a empresa PrIMe CoNsul-
TorIa e assessorIa eMPresarIal lTda . laís a . C . de 
Melo souza, Pregoeira . santana do Paraíso, 05/06/2019 . 

3 cm -05 1235970 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTANA Do PArAÍSo – mG - 

EXTRATO de Sétimo termo aditivo ao contrato N° 032/2016. 
Contratada: TP Construções e Planejamentos LTDA, CNPJ 
02 .306 .692/0001-26 . objeto o aditamento de 06 meses de prazo 
de vigência ao contrato para realização de obras pavimentação e 
qualificação de vias urbanas, programa Pró-Transportes – PAC 
II 3ª etapa, CT 0414 .120-08-MCIdades – no bairro são Fran-
cisco. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas 
e condições não alcançadas pelo presente termo aditivo. Santana 
do Paraíso, 01 de março de 2019 . luzia Teixeira de Melo/Pre-
feita Municipal .

3 cm -05 1235995 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
riTA Do iTuÊTo/mG.

 Pregão Presencial nº 18/2019 . aVIso de lICITaçÃo . o 
Município de santa rita do Ituêto/MG torna público aos inte-
ressados que será realizada licitação na modalidade PreGÃo 
PreseNCIal Nº 18/2019 (do tipo Menor Preço por Item) cujo 
objeto é o Registro de Preços para futura Contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de natureza continuada 
na loCaçÃo de VeÍCulos, em atendimento às secretarias 
Municipais da Prefeitura de santa rita do Ituêto/MG, com aber-
tura dos envelopes no dia 18 de junho de 2019, às 13h00min, 
na sala de Licitações da Prefeitura. Informações e Contato: Tel.: 
(33) 3265-1139 (srª . Viviane de souza olímpio), ou e-mail: 
licita .sri1@gmail .com, das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h .
PreFeITura MuNICIPal de saNTa rITa do ITuÊTo/
MG . aVIso de lICITaçÃo . a Prefeitura de santa rita do 
Ituêto torna público aos interessados que será realizada licita-
ção, modalidade Tomada de Preços nº 04/2019, para Contratação 
de empresa para Construção de Centro Municipal de eventos, 
Contrato de Repasse nº 847764/2017 por intermédio do Ministé-
rio do Turismo, representado(a) pela Caixa econômica Federal, 
e o(a) Município de santa rita do Ituêto/MG, objetivando a exe-
cução de ações relativas ao Turismo, com abertura dos envelopes 
no dia 24 de junho de 2019, às 09h30min, na sala de Licitações 
da Prefeitura. Informações e Contato: Tel: (33) 3265-1139 (Srª. 
Viviane de souza olímpio), ou e-mail: licita .sri1@gmail .com, 
das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h .

5 cm -05 1236052 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do GrAmA/mG. 

Pregão Presencial nº 027/2019 . Torna Público o resultado, 
adjudicação e Homologação do PreGÃo PreseNCIal Nº 
027/2019 . após negociação, o Pregoeiro adJudICou o objeto 
destinado ao registro de Preços visando a futura e eventual aqui-
sição de utensílios de copa e cozinha, domésticos e aparelhos 
domésticos para atender as necessidades das Secretarias Muni-
cipais, a favor das empresas: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - 
Me, CNPJ Nº 71 .404 .024/0001-54, vencedora dos Itens: 1, 2, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 122, 
124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 136; com valor total de 
R$ 55.041,50. COPMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 
lTda, CNPJ Nº 08 .300 .595/0001-02, vencedora dos Itens: 4, 
36, 80, 98, 103, 121, 123, 138, com valor total de r$ 7 .781,00; 
TI dIsTrIBuIdora e CoMerCIo eIrelI - Me, CNPJ Nº 
21 .479 .910/0001-79, vencedora dos Itens: 137, 140 e 141, com 
valor total de r$ 13 .390,00; JuareZ TaVares de laCerda 
e FIlHo lTda - Me, CNPJ Nº 65 .300 .014/0001-76, vencedora 
dos Itens: 3, 13, 17, 28, 37, 40, 42, 48, 61, 62, 90, 99, 104, 105, 
106, 111, 112, 115, 117, 118, 131, 134, 135 e 139, com valor 
total de r$ 6 .751,00; luCIMar MarIa Wales sIlVa - 
Me, CNPJ Nº 05 .517 .426/0001-30, vencedora dos Itens: 11, 18, 
19, 20, 43, 45, 50, 87, 114, 119, 120 e 129, com valor total de 
r$ 5 .886,80 . santo antônio do Grama/MG . Janaina aparecida 
Frade - Pregoeira .
PreFeITura MuNICIPal de saNTo aNTÔNIo do 
GraMa/MG . Torna Público o resultado, adjudicação e 
Homologação do PreGÃo PreseNCIal Nº 028/2019 . após 
negociação, o Pregoeiro adJudICou o objeto destinado ao 
registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de 
material escolar e de expediente, a favor das empresas: CoP-
MAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA, CNPJ Nº 
08 .300 .595/0001-02, vencedora dos Itens: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 
16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
74, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 105, 106, 
110, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 154, 155, 
157, com valor total de r$ 48 .061,20; TI dIsTrIBuIdora e 
CoMerCIo eIrelI - Me, CNPJ Nº 21 .479 .910/0001-79, ven-
cedora dos Itens: 10, 20, 37, 47, 50, 56, 57, 76, 90, 91, 100, 109, 
119, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, com valor 
total r$ 50 .400,63; luCIMar MarIa Wales sIlVa - Me, 
CNPJ Nº 05 .517 .426/0001-30, vencedora dos Itens: 4, 19, 39, 
42, 54, 81, 102, 108, 112, 130, com valor total de r$ 13 .261,75; 
FraNCIsCo adalBerTo rIBas 03899820673, CNPJ Nº 
30 .360 .513/0001-74, vencedora dos Itens: 12, 13, 14, 29, 30, 
31, 35, 36, 61, 64, 68, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 95, 99, 104, 113, 
114, 115, 116, 126, 152, 153, com valor total de r$ 61 .156,08; 
MarIa auXIlIadora do NasCIMeNTo rIBeIro 
93529643653, CNPJ Nº 27 .283 .149/0001-81, vencedora dos 
Itens: 1, 7, 15, 22, 33, 51, 63, 72, 87, 101, 107, 127, com valor 
total de r$ 10 .613,15 . santo antônio do Grama/MG . Janaina 
aparecida Frade - Pregoeira .
PreFeITura MuNICIPal de saNTo aNTÔNIo do 
GraMa/MG . Torna Público o resultado, adjudicação e Homo-
logação do PreGÃo PreseNCIal Nº 029/2019 . após nego-
ciação o Pregoeiro adJudICou o objeto destinado à Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
estrutura para eventos, carregadores, serviços de filmagem e 
fotografia, locução, juiz de cavalgada e fornecimento de lanches, 
a favor da empresa: TroPICaldeNse lTda - Me, CNPJ Nº 
03 .922 .369/0001-40, vencedora dos Itens: 01 ao 12, com valor 
total de r$ 138 .035,00, após a empresa: GMa sHoWs arTÍs-
TICos e esTruTuras lTda, CNPJ Nº 22 .029 .645/0001-90 
renunciar ao direito de interpor recurso, conforme consta no Pro-
cesso . santo antônio do Grama/MG . Janaina aparecida Frade 
- Pregoeira . 

14 cm -05 1236048 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT – mG
Pregão Presencial Nº 033/2019 e Pregão Presencial Nº 045/2019
PP033/2019 obj . Futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos em atendimento secretaria Municipal de saúde . abertura: 
19/06/2019 às 9h . edital: www .santosdumont .mg .gov .br . Infor-
mações: 32 3252-7400. Carlos Alberto de Azevedo – Prefeito 
Municipal .
PP045/19 obj . Futura e eventual prestação de serviços de pro-
fissionais que forneçam ou loquem equipamentos de recreação 
infantil . abertura: 19/06/19 às 14h . Carlos alberto de azevedo 
– Prefeito Municipal 

2 cm -05 1236015 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do PArá-mG, 
extrato adjudicação, Homologação e atas de registro de Preço 
- Pl 22/19, PP 011/19, srP 09/19 . objeto aquisição de material 
de construção, elétrico e hidráulico, GANHADOR: Casa Belo 
Materiais de Construção ltda - epp, CNPJ 25 .696 .352/0001-54, 
vlr de r$ 52 .605,00 - assinatura 05/06/19, válido por 12 meses . 
são Gonçalo do Pará, 05/06/19 . Júnio augusto Faria- pregoeiro .

2 cm -05 1235770 - 1
PrEFEiTurA muNiCPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do PArá-mG, 
extrato adjudicação, homologação e atas de registro de Preço 
nº 08/19, Pl 21/19, PP 10/19 . GaNHador: Bar e restaurante 
Pracinha, CNPJ 23 .836 .331/0001-61, vlr r$ 52 .750,00 . assina-
tura 05/06/2019, válida por 12 meses . Júnio augusto Faria, Pre-
goeiro, 05/06/19 . 

1 cm -05 1235769 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 

Torna público – aviso de suspensão de licitação: Processo lici-
tatório Nº . Pmsg/Cpl/031/2019 . Pregão Presencial Nº . 026/2019 . 
objeto: “Contratação de empresa Para Prestação de serviços 
Médicos Para Plantões E Sobreaviso, Com Respectivo Registro 
Dos Profissionais Junto Ao Crm– Conselho Regional De Medi-
cina, em atendimento a secretaria Municipal de saúde, do 
Município De São Gotardo/Mg”. “Comunica-Se A Suspensão 
Do Processo Citado Acima Para Maiores Adequações”. Esclare-
cimentos Poderá ser obtido No site Www .saogotardo .Mg .Gov .
Br . Telefone: (34) 3671-7127 .e email: licitacaosg@Gmail .
Com . são Gotardo, 04 de Junho de 2019 . Prefeito Municipal: 
seiji eduardo sekita .

3 cm -04 1235677 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 

Torna público – 3ª Retificação Do Edital De Licitação E Nova 
data de abertura dos envelopes, do Processo licitatório Nº . 
Pmsg/Cpl/031/2019, Pregão Presencial Nº . 026/2019 . objeto: 
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços Médi-
cos Para Plantões E Sobreaviso, Com Respectivo Registro Dos 
Profissionais Junto Ao Crm– Conselho Regional De Medicina, 
em atendimento a secretaria Municipal de saúde, do Muni-
cípio de são Gotardo/Mg . a Nova data do Certame será No 
Dia 19/06/2019, Com O Credenciamento Das Licitantes Até Ás 
08h45min e abertura dos envelopes a Partir das 09h00min, 
Na sala do departamento de licitação e Contratos . esclareci-
mentos Através Do Telefone (34) 3671-7127. Prefeito Munici-
pal: seiji eduardo sekita .

3 cm -05 1236154 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SÃo JoÃo BATiSTA Do GLÓriA/mG.

aVIso de susPeNsÃo de edITal  . Tomada de Preço 
nº 003/2019 . Procedimento licitatório nº 638/2019 . objeto: 
“Contratação de empresa especializada para construção de 
uma ponte mista no bairro rural Canteiros, município de são 
João Batista do Glória/MG ”. Comunicamos aos interessados 
que o Processo licitatório encontra-se suspenso sine die por 
razoes de interesse público decorrentes de fatos supervenientes . 
Oportunamente serão divulgadas novas informações. São João 
Batista do Glória/MG, 05/06/2019 . Ketelin Camile dos reis 
Marques – Pregoeira. Informações pelo telefax (35) 3524-0908.

3 cm -05 1236166 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DA mATA

Processo lICITaTÓrIo nº 055/2019 – ToMada de Pre-
ços nº 002/2019 – eXTraTo de CoNTraTo – Homologada 
a licitação e firmado o CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 
048/2019 - objeto: contratação de empresa para a execução de 
obra de construção do Polo academia da saúde . CoNTraTada: 
Tomé e Codignole Ltda. - ME – CNPJ 13.536.716/0001-50. 
Valor da obra: r$94 .299,34 . data do Contrato 30/05/2019 . Jose-
nilda Mendes – Presidente da CPl

2 cm -03 1234906 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoSÉ DA VArGiNHA/mG, 
Processo licitatório nº . 032/2019, Modalidade: Tomada de pre-
ços nº . 003/2019 . objeto: CoNTraTaçÃo de eMPresa 
Para PresTaçÃo de serVIços de sINalIZaçÃo 
e PasseIo(Calçada) reMaNesCeNTes da oBra 
reFereNTe ao ProCesso lICITaTÓrIo N° 044/2018 
ToMada de Preços 005/2018, ProVeNIeNTe do CoN-
TraTo de rePasse Nº 828825/2016/MCIdades/CaIXa .  . 
Data da sessão dia 24/06/2019, as 08:00 horas. Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de São José da Varginha, Rua Jacinta 
Braga, nº 69, Prédio Garagem Municipal, Centro, CEP 35.694-
000, São José da Varginha/MG, ou através do e-mail: licitacao@
saojosedavarginha .mg .gov .br . Telefone 0xx37 3275-1242 . Jona-
than Michael Gomes duarte . Presidente CPl .

3 cm -05 1235812 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

PEDro Do SuAÇuÍ/mG
eXTraTo de aTa de reGIsTro de Preços 018/2019

 objeto: Futura e eventual contratação de empresa para prestação 
de serviços de recarga de tonner e cartuchos da Prefeitura Muni-
cipal de são Pedro do suaçuí/MG, conforme lei (micro e peque-
nas empresas e o desenvolvimento local) e normas aplicáveis e 
condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos 
constante neste edital Pregão Presencial 018/2019 . Contratado: 
TeleMICro INForMÁTICa e TeleCoMuNICações 
lTda . Valor Global estimado: r$ 25 .000,00 (vinte e cinco mil 
reais) . são Pedro do suaçuí/MG, 04 de junho de 2019 – ricardo 
araújo souza - Prefeito Municipal

3 cm -04 1235693 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

PEDro Do SuAÇuÍ/mG
eXTraTo de aTa de reGIsTro 

de Preços – srP 017/2019
Prefeitura Municipal de são Pedro do suaçuí/MG X everaldo 
Gomes Gonçalves & Cia lTda futura e eventual aquisição de 
contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozi-
nha para manutenção das atividades das secretarias municipais, 
do Pregão Presencial n .º 017/2019 - Valor Global da ata r$ 
23 .400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) . são Pedro do 
suaçuí, 04 de junho de 2019, ricardo araújo souza – Prefeito 
Municipal .

2 cm -04 1235673 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SArZEDo/mG – 

aVIso de aBerTura de lICITaçÃo - Pregão Presencial 
n .º 24/2019 – para “registro de preços para futura e eventual 
aquisição de fraldas geriátricas e infantil para atender as deman-
das do serviço social da secretaria de saúde e as unidades Bási-
cas de saúde, CoM PIorIdade de dIsPuTa e CoNTraTa-
çÃo de MeI/MPe’s, nos termos do artigo 48, da lC 123/2006, 
com redação dada pela LC 147/2014”, no dia 18/06/2019, as 
09hs30mn, no setor de Compras, a rua antônio dias dos san-
tos, 148, Centro, sarzedo/MG . o edital e anexos encontram-se a 
disposição no site da Prefeitura www .sarzedo .mg .gov .br . Infor-
mações pelo telefone 31 3577 6531, e-mail comprassaude@sar-
zedo .mg .gov .br . sarzedo/MG, 05 de junho de 2019 .

3 cm -05 1235905 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG

 eXTraTo do 1º TerMo adITIVo ao CoNTraTo N° 
017/2019 - CONTRATANTE: Município de Teófilo Otoni/MG 
– CoNTraTada: Construtora alicerce ltda – reFerÊNCIa: 
Processo adm de adessão 02/2019 . do objeto: Constitui objeto 
deste instrumento de Termo Aditivo o acréscimo e a alteração da 
especificação dos itens constantes na Tabela de Serviços sem a 
alteração do valor inicial do Contrato nº . 017/2019, conforme art . 
65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, e, em conformidade com a justifi-
cativa da secretaria Municipal de obras Civis . Gerson Monteiro 
Metzker – secretária Municipal de obras Civis .

3 cm -05 1236227 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToCoS Do moJi – mG

 – aVIso de lICITaçÃo – ProCesso lICITaTÓrIo Nº 
098/2019 – PreGÃo PreseNCIal Nº 027/2019 (srP) . 
Objeto: aquisição de material de uso médico hospitalar para o 
Município, conforme especificado no anexo I do Edital. A sessão 
com entrega e abertura dos envelopes será no dia 19 de junho de 
2019, até ás 09h: 30min. CREDENCIAMENTO; às 09h: 30min. 
INÍCIO DO CERTAME. O Edital e maiores informações estão 
disponível na sede da Prefeitura Municipal sito à rua antonio 
Mariano da silva, nº 36 – centro – e pelo site www .tocosdomoji .
mg .gov .br – antonio rodrigues da silva (Prefeito Municipal) – 
edilson rosa alves (Pregoeiro) . eXTraTo da aTa de reGIs-
Tro de Preços Nº 023/2019 . Contratante: Prefeitura Munici-
pal . Contratada: Mauro sergio da silva - Me . objeto: contratação 
de serviços, pá carregadeira, caminhão basculante e escavadeira 
hidráulica . Valor: r$ 167 .300,00 (cento e sessenta e sete mil e 
trezentos reais), Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2020 signatários: 
antônio rodrigues da silva (Prefeito Municipal), Mauro sergio 
da silva - (Proprietário) . eXTraTo da aTa de reGIsTro 
de Preços Nº 024/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal . 
Contratada: Terraplagem duarte lTda - Me . objeto: contrata-
ção de serviços, retroescavadeira . Valor: r$ 48 .600,00 (quarenta 
e oito mil e seiscentos reais), Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2020 
signatários: antônio rodrigues da silva (Prefeito Municipal), 
Celso duarte silva - (Proprietário) . eXTraTo da aTa de 
reGIsTro de Preços Nº 025/2019 . Contratante: Prefeitura 
Municipal . Contratada: Pouso CaP lTda . objeto: prestação de 
serviço de recauchutagem de pneus . Valor: r$ 15 .093,00 (quinze 
mil noventa e três reais), Vigência: 28/05/2019 a 27/05/2020 sig-
natários: antônio rodrigues da silva (Prefeito Municipal), João 
Batista Junqueira rabelo - (sócio administrador) . eXTraTo 
da aTa de reGIsTro de Preços Nº 026/2019 . Contra-
tante: Prefeitura Municipal . Contratada: recapagem Felipe Fon-
tes eIrelI- Me . objeto: prestação de serviço de recauchutagem 
de pneus . Valor: r$ 116 .550,00 (cento e dezesseis mil quinhen-
tos e cinquenta reais), Vigência: 28/05/2019 a 27/05/2020 signa-
tários: antônio rodrigues da silva (Prefeito Municipal), Felipe 
alves Teixeira Fontes - (empresário) . eXTraTo da aTa de 
reGIsTro de Preços Nº 027/2019 . Contratante: Prefeitura 
Municipal . Contratada: Farmácia santa Izabel de Borda da Mata 
lTda . objeto: aquisição de Medicamentos por maior desconto 
na tabela aNVIsa Vigente . desconto: 46 % (quarenta e seis por 
cento) para os medicamentos similares, 11 % (onze por cento) 
para os medicamentos Éticos e 64 % (sessenta e quatro por 
cento) para os medicamentos Genéricos, Vigência: 29/05/2019 
a 28/05/2020 signatários: antônio rodrigues da silva (Prefeito 
Municipal), luiz Carlos Cobra - (sócio Proprietário) . eXTraTo 
do TerMo de CoNTraTo Nº 061/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de Tocos do Moji . Contratada: Conceito enge-
nharia e servicos do Brasil lTda . objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de obra de pavimentação 
incluindo fornecimento dos materiais e a execução do piso da 
via a ser pavimentada . Valor do Contrato: r$ 613 .644,02 (seis-
centos e treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dois cen-
tavos) . Vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020 . signatários: anto-
nio rodrigues da silva (Prefeito Municipal), louise Biankelley 
santos Guanaz (empresária- sócia administradora) . eXTraTo 
do TerMo de CoNTraTo Nº 063/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de Tocos do Moji . Contratada: Porto seguro 
CIa de seguros Gerais . objeto: Contratação de seguro Para 
Veículos do departamento de saúde do Município de Tocos do 
Moji- MG . Valor do Contrato: r$ 11 .200,00 (onze mil e duzen-
tos reais) . Vigência: 27/05/2019 a 26/05/2020 . signatários: anto-
nio rodrigues da silva (Prefeito Municipal), roberto de souza 
dias (Procurador) . eXTraTo do TerMo de CoNTraTo Nº 
064/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de Tocos do Moji . 
Contratada: Mapfre seguros Gerais s . a . objeto: Contratação 
de seguro Para Veículos do departamento de saúde do Muni-
cípio de Tocos do Moji- MG . Valor do Contrato: r$ 4 .950,00 
(quatro mil novecentos e cinquenta reais) . Vigência: 27/05/2019 
a 26/05/2020 . signatários: antonio rodrigues da silva (Prefeito 
Municipal), alexandre Poncio serra (Procurador) . eXTraTo 
do TerMo de CoNTraTo Nº 065/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de Tocos do Moji. Contratada: Arnaldo José 
Moreira 04150797641 . objeto: serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva de equipamentos do sistema de segurança 
(alarmes, câmeras e portões eletrônicos), instalados nos Prédios 
Públicos Municipais de Tocos do Moji/MG . Valor do Contrato: 
r$ 8 .313,60 (oito mil trezentos e treze reais e sessenta centa-
vos) . Vigência: 29/05/2019 a 31/12/2019 . signatários: antonio 
Rodrigues da Silva (Prefeito Municipal), Arnaldo José Moreira 
(empresário) . eXTraTo do PrIMeIro TerMo de Pror-
roGaçÃo ao CoNTraTo Nº 093/2018 . Contratante: Pre-
feitura Municipal. Contratada: Agit Soluções Ambientais LTDA 
- ePP . objeto: prestação de serviço de coleta, transporte, trata-
mento e disposição final de resíduos de serviço de saúde. Valor 
da Prorrogação: r$ r$ 6 .906,36 (seis mil novecentos e seis reais 
e trinta e seis centavos) . Vigência: 30/05/2019 a 29/05/2020 . sig-
natários: antonio rodrigues da silva (Prefeito Municipal) Fábio 
Carvalho de Castro – (empresário) .

18 cm -05 1235828 - 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 320190605191651029.
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

extrato de Contrato do Credenciamento 00002/2018 . Contrato: 
Nº00087/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas 
E Jurídicas Para Prestação De Serviços De Consultas Médicas 
especializadas, sendo o atendimento Na unidade de saúde 
Aiko Consultoria E Serviços Médicos Eireli. Partes: Prefei-
tura Municipal De Três Corações X Aiko Consultoria E Servi-
ços Médicos Eireli. Valor: Até R$192.000,00 (Cento E Noventa 
e dois Mil reais) . o Prazo deste Contrato será de 12(doze ) 
Meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três 
Corações Em 29/05/2019. Três Corações, 29 De Maio De 2019. 
Gilcilene Buzetti Costa Gonçalves . secretaria Municipal de 
saúde

3 cm -04 1235466 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.

 extrato de Contrato do Credenciamento 00001/2018 . Contrato: 
Nº00070/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas e 
Jurídicas Para Prestação de serviços de exames, Procedimentos 
e Cirurgias especializadas, sendo o atendimento Na unidade 
De Saúde Do Município De Três Corações/Mg Ou Em Consultó-
rio Particular devidamente Habilitado Para Tal . Partes: Prefeitura 
Municipal De Três Corações X Ana Caroline Toledo Eireli - Me. 
Valor: r$54 .000,00 (Cinquenta e Quatro Mil reais) . o Prazo 
deste Contrato será de 12(doze ) Meses . Publicado No Quadro 
De Aviso Da Prefeitura De Três Corações Em 27/05/2019. Três 
Corações, 27 De Maio De 2019. Gilcilene Buzetti Costa Gonçal-
ves . secretaria Municipal de saúde

3 cm -05 1235793 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

extrato de Contrato do Credenciamento 00002/2018 . Contrato: 
Nº00041/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas 
E Jurídicas Para Prestação De Serviços De Consultas Médicas 
especializadas, sendo o atendimento Nas unidades de saúde 
Estaduais E Municipais Do Município De Três Corações. Par-
tes: Prefeitura Municipal De Três Corações X Aclécia Carneiro 
De Mendonça Rezende. Valor: Até R$8.000,00 (Oito Mil Reais) 
Por Mês . o Prazo deste Contrato será de 12(doze ) Meses . 
Publicado No Quadro De Aviso Da Prefeitura De Três Corações 
Em 03/05/2019. Três Corações, 03 De Maio De 2019. Gilcilene 
Buzetti Costa Gonçalves . secretaria Municipal de saúde 

3 cm -04 1235447 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

Pregão Presencial srp: Nº 00051/2019 . Processo: Nº 00221/2019 . 
objeto: aquisição de dosimetro . o Município de Três Cora-
ções/Prefeitura Municipal De Três Corações, Com Sede Na Av. 
Brasil, Nº 225, Bairro Jardim América, Cep 37.410-872, Torna 
Pública a licitação Na Modalidade Pregão Presencial srp . 
data de abertura dos envelopes: dia 24 de Junho de 2019 
Às 13h30min. Endereço: Av. Brasil, Nº 225 – Jardim América / 
departamento de licitação . sob a responsabilidade da secre-
taria Municipal de saúde, Conforme lei Federal N .º 8 .666 de 
21.06.1993 E Alterações, Lei N° 10.520/02 E Pelas Demais Con-
dições Fixadas Neste Edital. O Edital Completo, Seus Anexos, 
Impugnações, Recursos, Decisões E Demais Atos Deverão Ser 
Acompanhados Pelos Interessados Para Ciência Através Do Site 
Www .Trescoracoes .Mg .Gov .Br ou No departamento de lici-
tação das 09:00 Às 11:00 e das 13:00 Às 17:00 Horas . Três 
Corações, 05 De Junho De 2019. Alzira Araújo De Oliveira. 
Pregoeira

4 cm -05 1236021 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

extrato de Contrato do Credenciamento 00002/2018 . Contrato: 
Nº00037/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas 
E Jurídicas Para Prestação De Serviços De Consultas Médicas 
especializadas, sendo o atendimento Nas unidades de saúde 
Estaduais E Municipais Do Município De Três Corações. Par-
tes: Prefeitura Municipal De Três Corações X Ana Caroline 
Toledo Eireli. Valor: Até R$96.000,00 (Noventa E Seis Mil 
reais) . o Prazo deste Contrato será de 12(doze ) Meses . Publi-
cado No Quadro De Aviso Da Prefeitura De Três Corações Em 
02/05/2019. Três Corações, 02 De Maio De 2019. Gilcilene 
Buzetti Costa Gonçalves . secretaria Municipal de saúde

3 cm -04 1235442 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

Pregão Presencial srp: Nº 00050/2019 . Processo: Nº 00324/2019 . 
objeto: aquisição de semente de Grama . o Município de Três 
Corações/Prefeitura Municipal De Três Corações, Com Sede 
Na Av. Brasil, Nº 225, Bairro Jardim América, Cep 37.410-872, 
Torna Pública a licitação Na Modalidade Pregão Presencial 
srp . data de abertura dos envelopes: dia 19 de Junho de 2019 
Às 09h30min. Endereço: Av. Brasil, Nº 225 – Jardim América / 
departamento de licitação . sob a responsabilidade da secre-
taria Municipal de esporte, Conforme lei Federal N .º 8 .666 de 
21.06.1993 E Alterações, Lei N° 10.520/02 E Pelas Demais Con-
dições Fixadas Neste Edital. O Edital Completo, Seus Anexos, 
Impugnações, Recursos, Decisões E Demais Atos Deverão Ser 
Acompanhados Pelos Interessados Para Ciência Através Do Site 
Www .Trescoracoes .Mg .Gov .Br ou No departamento de lici-
tação das 09:00 Às 11:00 e das 13:00 Às 17:00 Horas . Três 
Corações, 05 De Junho De 2019. Alzira Araújo De Oliveira. 
Pregoeira

4 cm -05 1235923 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

extrato de Contrato do Credenciamento 00001/2018 . Contrato: 
Nº00073/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas 
E Jurídicas Para Pestação De Serviços De Consultas Médicas 
especializadas, sendo o atendimento Na unidade de saúde 
Hospital São Lucas De Três Corações Ltda. Partes: Prefeitura 
Municipal De Três Corações X Hospital São Lucas De Três 
Corações Ltda. Valor: R$1.248.000,00 (Um Milhão E Duzentos 
e Quarenta e oito Mil reais) . o Prazo deste Contrato será de 
12(doze ) Meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura 
De Três Corações Em 27/05/2019. Três Corações, 27 De Maio 
de 2019 . Gilcilene Buzetti Costa Gonçalves . secretaria Muni-
cipal de saúde

3 cm -04 1235465 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 
extrato de Contrato do Credenciamento 00001/2018 . Contrato: 
Nº00072/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas e 
Jurídicas Para Prestação de serviços de exames, Procedimentos 
e Cirurgias especializadas, sendo o atendimento Na unidade 
De Saúde Do Município De Três Corações/Mg Ou Em Consul-
tório Particular devidamente Habilitado Para Tal . Partes: Prefei-
tura Municipal De Três Corações X Hospital São Lucas De Três 
Corações Ltda. Valor: Até R$127.440,00 (Cento E Vinte E Sete 
Mil e Quatrocentos e Quarenta reas) . o Prazo deste Contrato 
será de 12(doze ) Meses . Publicado No Quadro de aviso da 
Prefeitura De Três Corações Em 27/05/2019. Três Corações, 27 
de Maio de 2019 . Gilcilene Buzetti Costa Gonçalves . secretaria 
Municipal de saúde 

3 cm -04 1235459 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 
extrato de Contrato do Credenciamento 00001/2018 . Contrato: 
Nº00071/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas e 
Jurídicas Para Prestação de serviços de exames, Procedimentos 
e Cirurgias especializadas, sendo o atendimento Na unidade 
De Saúde Do Município De Três Corações/Mg Ou Em Consultó-
rio Particular devidamente Habilitado Para Tal . Partes: Prefeitura 
Municipal De Três Corações X Pressaude – Prestação De Servi-
ços em saúde ltda . Valor: r$216 .000,00 (duzentos e dezesseis 
Mil reas) . o Prazo deste Contrato será de 12(doze ) Meses . 
Publicado No Quadro De Aviso Da Prefeitura De Três Corações 
Em 27/05/2019. Três Corações, 27 De Maio De 2019. Gilcilene 
Buzetti Costa Gonçalves . secretaria Municipal de saúde 

3 cm -04 1235453 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.
 extrato de Contrato do Credenciamento 00002/2018 . Contrato: 
Nº00042/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas 
E Jurídicas Para Prestação De Serviços De Consultas Médicas 
especializadas, sendo o atendimento Nas unidades de saúde 
Estaduais E Municipais Do Município De Três Corações. Partes: 
Prefeitura Municipal De Três Corações X Pressaude – Presta-
ção De Serviços De Saúde Ltda. Valor: Até R$8.000,00 (Oito 
Mil reais) . o Prazo deste Contrato será de 12(doze ) Meses . 
Publicado No Quadro De Aviso Da Prefeitura De Três Corações 
Em 03/05/2019. Três Corações, 03 De Maio De 2019. Gilcilene 
Buzetti Costa Gonçalves . secretaria Municipal de saúde

3 cm -04 1235448 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 
extrato de Contrato do Credenciamento 00001/2018 . Contrato: 
Nº00088/2019 – objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas e 
Jurídicas Para Prestação de serviços de exames, Procedimentos 
e Cirurgias especializadas, sendo o atendimento Na unidade 
De Saúde Do Município De Três Corações/Mg Ou Em Consul-
tório Particular devidamente Habilitado Para Tal . Partes: Pre-
feitura Municipal De Três Corações X Aiko Consultoria E Ser-
viços Médicos Ltda. Valor: R$196.240,00 (Cento E Noventa E 
seis Mil e duzentos e Quarenta reais) . o Prazo deste Contrato 
será de 12(doze ) Meses . Publicado No Quadro de aviso da 
Prefeitura De Três Corações Em 30/05/2019. Três Corações, 30 
de Maio de 2019 . Gilcilene Buzetti Costa Gonçalves . secretaria 
Municipal de saúde 

3 cm -04 1235467 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS PoNTAS-mG.– 
aVIso – CHaMada PÚBlICa Nº 003/2019 – ProCesso 
Nº 790/2019 – a Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, atra-
vés da Secretária Municipal de Educação, Sra. Mariane Pimenta 
silva Ávila, torna pública a Chamada Pública voltada à seleção 
de proposta específica para aquisição leite para manutenção da 
alimentação escolar dos Centros de educação Infantil e escolas . 
o edital completo e seus anexos estarão à disposição dos inte-
ressados junto à secretaria Municipal de educação, de segunda à 
sexta-feira, no horário compreendido das 08 (oito) às 16 (dezes-
seis) horas e no site da Prefeitura, através do endereço: www.
trespontas .mg .gov .br . os Fornecedores Individuais e os Grupos 
Formais e Informais deverão apresentar a documentação para 
Habilitação e o Projeto de Venda entre os dias 10/06/2019 e 
25/06/2019, na sede da secretaria Municipal de educação, com 
endereço na rua Bento de Brito, n .º 451, Centro . TrÊs PoNTas 
(MG), 05 de JuNHo de 2019 . MarIaNe PIMeNTa sIlVa 
ÁVIla – seCreTÁrIa MuNICIPal de eduCaçÃo .

4 cm -05 1236051 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TuPACiGuArA/mG

PreGÃo PreseNCIal Nº . 47/2019

o Município de Tupaciguara/MG torna público o processo lici-
tatório nº . 55/2019, Pregão Presencial nº . 47/2019, que objetiva 
aquisição de cilindros de gases medicinais e concentradores de 
oxigênio para o PsF dr Jose Carlos rodrigues da silva, para 
suprir as necessidades do Fundo Municipal de saúde conforme 
propostas de aquisição de equipamento/material permanente nº . 
14819.606000/1180-10 nas quantidades e especificações conti-
das no Termo de referência . a sessão de credenciamento e aber-
tura de envelopes será realizada no dia 26 de Junho de 2019 às 
09:00hs na sala de reuniões do Departamento de Licitação loca-
lizado no segundo piso do Centro administrativo . demais infor-
mações poderão ser obtidas pelo telefone 34.3281-0057 ou pelo 
email cpltupaciguara2017@gmail .com . Carlos alves de oliveira 
- Prefeito Municipal .

4 cm -03 1235166 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TuPACiGuArA/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº . 42/2019

o Município de Tupaciguara/MG torna público o processo lici-
tatório nº . 42/2019, Pregão Presencial nº . 42/2019, que objetiva 
aquisição de mobiliário para suprir as necessidades do Fundo 
Municipal de saúde conforme propostas de aquisição de equi-
pamento/material permanente nºs . 14819 .606000/1180-09, 
14819 .606000/1180-10 e 14819 .606000/1180-11 nas quantida-
des e especificações contidas no Termo de Referência. A sessão 
de credenciamento e abertura de envelopes será realizada no dia 
25 de Junho de 2019 às 09:00hs na sala de reuniões do Departa-
mento de licitação localizado no segundo piso do Centro admi-
nistrativo. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 
34 .3281-0057 ou pelo email cpltupaciguara2017@gmail .com  . 
Carlos alves de oliveira - Prefeito Municipal .

3 cm -03 1235167 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 
PreGÃo eleTrÔNICo N° 100/2019 . eXClusIVo Para 
M .e ./e .P .P ./eQuIP . objeto: aquisição de diversos produ-
tos (coador para café, copo descartável, fósforo, esponja, lixa, 
cesto, garrafa térmica, prendedor de roupa, canudo plástico, luva, 
touca, óleo de amêndoa, xampu, extensão elétrica, lona plástica, 
caixa organizadora e caixa plástica), em atendimento à secretaria 
de desenvolvimento social - seds . recebimento das propos-
tas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 10/06/2019 
às 12h59min do dia 25/06/2019 . abertura das propostas por 
meio eletrônico: Às 13h00min do dia 25/06/2019 . Início da 
sessão de disputa de Preços: Às 15h00min do dia 25/06/2019 . 
Valor estimado da licitação: r$ 26 .612,06 . Fonte de recursos: 
Vinculados/ Próprios. Informações: O edital do Pregão Eletrô-
nico n° 100/2019 estará disponível a partir das 12 horas do dia 
10/06/2019 através dos seguintes acessos: Portal eletrônico ofi-
cial da Prefeitura Municipal de uberaba/MG, pelo link: http://
www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; Junto à plata-
forma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.licita-
coes-e.com.br. Demais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .
com .br . uberaba/MG, 04 de junho de 2019 . MarTa lÚCIa do 
CarMo - PreGoeIra resPoNsÁVel . 

5 cm -05 1236087 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

CHaMada PÚBlICa Nº 002/2019 . rePuBlICado Por 
alTerações dos Valores . o MuNICÍPIo de uBe-
raBa/MG, estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de direito 
Público, com sede à avenida dom luiz Maria de santana, n° 
141, bairro santa Marta, CeP 38061-080, inscrito no CNPJ sob 
n° 18 .428 .839/0001-90, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, o senhor Paulo Piau Nogueira, no uso de suas prer-
rogativas legais e considerando o disposto no artigo 14 da lei 
Federal n° 11 .947/2009 e na resolução FNde n° 04/2015, por 
meio da secretaria de educação - seMed, vem realizar Cha-
mada Pública parafornecimento de gêneros alimentícios lácteos 
(iogurte de fruta, leite integral tipo C, manteiga de leite e queijo 
tipo Minas frescal) da agricultura Familiar e do empreendedor 
Familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacio-
nal de alimentação escolar/PNae, durante o exercício de 2019 . 
aTa lIMITe Para eNTreGa dos doCuMeNTos de 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO: - até às 14 horas 
do dia 12 de julho de 2019 .HorÁrIo Para aBerTura dos 
eNVeloPes:14h30min do mesmo dia e no mesmo local .Valor 
estimado da licitação:r$ 1 .612 .792,80recurso: Vinculado .o 
edital deste processo licitatório, bem como outros documentos 
pertinentes ao mesmo, podem ser baixados a partir das 12 horas 
do dia 10/06/2019, através dos seguintes acessos:http://www.
uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,42672 ou pelo portal oficial 
do Município http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/principal 
em: “Cidadãos – Serviços Municipais” e após em “Transparên-
cia e Governança”, “Editais de Chamada Pública”. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/oue-
mail:licitacao .pmu@uberabadigital .com .br .uberaba/MG, 04 de 
junho de 2019. CARLOS ALBERTO DE GODOY SECRETÁ-
rIo adJuNTo de eduCaçÃo . Paulo PIau NoGueIra 
PreFeITo MuNICIPal .

7 cm -05 1235832 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG – 

TorNa PuBlICo – Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 
125/2018, celebrado com Construtora Bolinha ltda ., ref . Pror-
rogação dos prazos de execução e vigência . Termo disponível na 
íntegra: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no 
tel. (38) 3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG, 05/06/2019 – José 
Gomes Branquinho - Prefeito

PreFeITura MuNICIPal de uNaÍ-MG – TorNa 
PuBlICo – Tomada de reços nº 005/2019 – Contratação de ser-
viços com caminhão truck basculante destinados à seMaGrI . 
Julgamento dia 25/06/2019 às 09:00 . edital disponível na ínte-
gra: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel. 
(38) 3677 9610 - ramal 9016 - unaí-MG, 05/06/2019 – Marcelo 
lepesqueur Torres – Presidente da CPl

3 cm -05 1235996 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm BoNiTA

 – Pl033/2019 – PP/rP Nº023/2019 – reTIFICaçÃo – aqui-
sição de Material esportivo . a abertura do Processo licitató-
rio em epígrafe será no dia 06/06/2019 – as 09:00h – conforme 
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 
25/05/2019, Caderno 2, página 13. Maiores informações: Av. São 
Paulo, nº 83, Centro, Vargem Bonita, MG, pelo telefone: (037) 
3435–1131, pelo e-mail: licitacao@vargembonita .mg .gov .br – 
Maria aparecida de lima-Pregoeiro .

2 cm -05 1235781 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm BoNiTA
 – Pl041/2019 – PPNº030/2019– Necessidade aquisição de 
equipamentos, Mobiliários, Material de Processamento de 
Dados e Utensílios domésticos. Tipo de Licitação: Menor preço 
ítem . data/hora do recebimento dos envelopes: 24/06/2019 
09:00 h. Maiores informações: Av. São Paulo, nº 83, Centro, Var-
gem Bonita, MG, pelo telefone: (037) 3435–1131, pelo e-mail: 
licitacao@vargembonita .mg .gov .br – Maria aparecida de lima-
Presidente CPl .

2 cm -05 1235965 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SETE LAGoAS/mG – 
Pregão Presencial n° 21/2019 – O Núcleo de Licitações e Com-
pras, após declarar procedente o mérito da peça de impugnação 
interposta pela empresa Conceito solução em Publicação eireli 
–Me, torna público aos interessados o reagendamento do Pro-
cesso licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 
n° 21/2019 cujo objeto é o registro de preços que visa eventual 
contratação de empresa especializada para realizar a publicação 
de atos/avisos inerentes aos processos licitatórios desenvolvidos 
em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais .Cre-
denciamento e Recebimento dos envelopes até as 08h45min do 
dia 18/06/2019 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 18/06/2019 . o edi-
tal 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. Adélia Figueiredo Carvalho. Pregoeira
PreFeITura MuNICIPal de seTe laGoas/MG – Con-
corrência Pública n° 02/2019 – O Núcleo de Licitações e Com-
pras, torna público aos interessados que será realizadoProcesso 
licitatório na modalidade de Concorrência Pública n° 02/2019 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para pres-
tar os serviços de coleta de resíduos sólidos, varrição de vias 

erecolhimento e destinação final de animais mortos de pequeno 
porte, nos termos solicitados pela secretaria Municipal de Meio 
ambiente e sustentabilidade . Credenciamento e recebimento 
dos envelopes até as 08h45min do dia 09/07/2019 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 09/07/2019 . 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 de licitação
PreFeITura MuNICIPal de seTe laGoas/MG – Con-
corrência Pública n° 01/2019 – O Núcleo de Licitações e Com-
pras, torna público aos interessados que será realizado Processo 
licitatório na modalidade de Concorrência Pública n° 01/2019 
cujo objeto é acontratação de empresa para prestar os serviços 
de operação, manutenção e monitoramento do aterro sanitário do 
Município de sete lagoas, nos termos solicitados pela secre-
taria Municipal de Meio ambiente e sustentabilidade . Creden-
ciamento e Recebimento dos envelopes até as 08h45min do dia 
10/07/2019 no Núcleo de Licitações e Compras (Travessa Jua-
rez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro) . sessão para abertura de 
envelopes e julgamento às 09h00min do dia 10/07/2019 . o edi-
tal 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 de licitação

11 cm -05 1235944 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GAmELEirAS

edital de leilão 01/2019 - Torna público que levará a leilão em 
02/07/2019 às 09:00hs, na Câmara Municipal, Pça Menino Jesus, 
773, Centro, Gameleiras, seus bens inservíveis: veículos, máqui-
nas e bens diversos . leiloeiro: lucas r . antunes Moreira . Fone: 
37-3242-2218 .

1 cm -05 1235823 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SÃo PEDro Do SuAÇuÍ  .
Proc . 052/2019 . leilão 001/2019  . alienação de bens inservíveis . 
data: 25/06/2019 às 10 horas na Prefeitura Municipal, Praça . 
Prefeito Pedro Caldeira Brant, 221, Centro, são Pedro do sua-
çuí . Inf . (31) 3243-1107 .

1 cm -05 1236156 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrALVA/mG

aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal 41/2019 .
oBJeTo: registro de Preço prestação de serviços automotivos 
da frota municipal e conveniados . aBerTura: 26/06/2019 
às 09h30 . aVIso de lICITaçÃo – PreGÃoPreseNCIal 
42/2019 .oBJeTo: registro de Preço contratação transporte esco-
lar intermunicipal (kilometragem) . aBerTura: 27/06/2019 às 
09h30. Editais e informações: www.pedralva.mg.gov.br. Maria 
Teresa rangel Monti santos – Pregoeira .

2 cm -05 1235861 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGAmAr/mG

Torna público o eXTraTo da aTa de reGIsTro de 
Preço Nº 059/2019 . objeto: aquisição de trator - Publicação 
na íntegra no site: www .diariomunicipal .com .br

1 cm -05 1235899 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PALmÓPoLiS
Pregão Presencial rP nº 010/2019 - torna público, por meio do 
seu Prefeito Municipal o sr . Marcelo Fernandes de almeida, 
resolve declarar a aNulaçÃo do processo nº 021/2019, Pre-
gão Presencial rP nº 010/2019, bem como a aplicação de penali-
dade à empresa FerNaNda soares PraTes 08718999654, 
CNPJ:19 .126 .073/0002-33, situada à rua dos otoni, 126 - santa 
Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30150270, que ficará 
impedida de licitar e contratar com o município de Palmopolis 
no período de 03 (três) anos, conforme a cláusula nº 20, item 
20.1, alínea “b” do edital, art. 87, inciso IV, da lei 8.666/93 e da 
lei 10 .520/2002 . Palmópolis/MG, 04 de junho de 2019 .
Torna público a Processo nº 035/2019, Tomada de Preço nº 
001/2019, objeto: contratação de empresa especializada no ramo 
de engenharia para construção do mercadinho municipal Valdine 
Ferreira Matos no povoado de Jeribá, Município de Palmópolis, 
com fornecimento de materiais, conforme especificação do Edital. 
abertura no dia 25/06/2019, às 09:00hrs . Processo nº 036/2019, 
Pregão Presencial srP nº 019/2019, objeto: eventual aquisição 
de equipamentos, mobiliários e outros materiais para atender as 
secretarias e departamentos municipais, conforme especificação 
do edital . abertura no dia 26/06/2019, às 09:00hrs . Processo nº 
037/2019, Pregão Presencial srP nº 020/2019, objeto: even-
tual locação de 01 veículo automóvel pickup simples (gasolina/
etanol) para atender as necessidades das secretarias municipais, 
conforme especificação do Edital. Abertura no dia 27/06/2019, 
às 09:00hrs . Processo nº 038/2019, Pregão Presencial srP nº 
021/2019, objeto: eventual contratação de empresa para Hos-
pedagem e fornecimento de refeição pronta no município de Pal-
mópolis, para suprir as necessidades das secretarias municipais, 
conforme especificação do Edital. Abertura no dia 27/06/2019, 
às 14:00hrs. Informações na sede da Prefeitura Municipal locali-
zado a Av. Antônio Esteves Viana, nº 60, centro, informações 08 
às 12 e das 14 às 17 horas . Palmópolis/MG, 04 de junho de 2019 . 
Prefeito Municipal – Marcelo Fernandes de almeida .

7 cm -05 1236236 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CACHoEirA DE PAJEÚ/mG

aVIso de lICITações - PP 018 e PP 019/2019
a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Pajeú/MG, torna público 
a realização de licitações nas modalidades: PREGÃO PRESEN-
CIal 018/2019, tipo menor preço por item, destinado a locação/
Contratação de veículo (Carro de Passeios) para prestação de ser-
viços junto a secretaria Municipal de educação, conforme espe-
cificado no Edital, cujo credenciamento se dará às 09:00 (nove) 
horas do dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2019 e PreGÃo 
PreseNCIal 019/2019, tipo menor preço por item, destinado 
ao reGIsTro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva no sistema de Iluminação Pública e o fornecimento 
parcelado de braços para IPs, conforme especificado no Edital, 
cujo credenciamento se dará às 09:00 (nove) horas do dia 26 
(vinte e seis) de junho de 2019. Maiores informações, bem como 
editais completos, junto a Prefeitura Municipal de Cachoeira 
de Pajeú/MG, com sede na rua afonso Pena, 14 - Centro, pelo 
telefone (33) 3754-1200 - e-mail: licitacaopmcp@yahoo .com .br 
ou site: www .cachoeiradepajeu .mg .gov .br - Cachoeira de Pajeú/
MG, 05 de junho de 2019. Pregoeiro Oficial.

5 cm -05 1236223 - 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 3201906051916510210.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTA HELENA DE miNAS
 eXTraTo de aTa reGIsTro de Preço

 ata registro de Preço nº 001/2019 - Processo licitatório nº 
004/2019, Pregão 001/2019 . Homologação: 18/02/2019 . extrato 
de ata 001/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Maria dos anjos silva rodri-
gues-Me, inscrita no CNPJ sob nº 08 .013 .882/0001-31 . objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para manutenção das diversas secretarias do Muni-
cípio de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 1 ano, a contar 
de 18/02/2019 até 18/02/2020. Valor Total: R$ 842.030,35. Data 
de assinatura: 18/02/2019 .
 ata registro de Preço nº 002/2019 - Processo licitatório nº 
005/2019, Pregão 002/2019 . Homologação: 19/02/2019 . extrato 
de ata 002/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Maria dos anjos silva rodri-
gues-Me, inscrita no CNPJ sob 08 .013 .882/0001-31 . objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios que serão destinados para a alimentação escolar 
para uso das escolas municipais . Vigência: 1 ano, a contar de 
19/02/2019 até 19/02/2020. Valor Total: R$ 405.159,40. Data de 
assinatura: 19/02/2019 .
 ata registro de Preço nº 003/2019 - Processo licitatório nº 
005/2019, Pregão 002/2019 . Homologação: 19/02/2019 . extrato 
de ata 003/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: ernando Ferreira da silva-
MeI, inscrita no CNPJ sob 26 .395 .315/0001-79 . objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimen-
tícios que serão destinados para a alimentação escolar para uso 
das escolas municipais . Vigência: 1 ano, a contar de 19/02/2019 
até 19/02/2020. Valor Total: R$ 469.535,40. Data de Assinatura: 
19/02/2019 .
 ata registro de Preço nº 004/2019 - Processo licitatório nº 
006/2019, Pregão 003/2019 . Homologação: 25/03/2019 . extrato 
de ata 004/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: dental Valadares ltda, ins-
crita no CNPJ sob nº 03 .356 .644/0001-05 . objeto: registro de 
preços para a eventual e futura aquisição de material e equipa-
mentos odontológicos, hospitalar e cirúrgico para o Município de 
santa Helena de Minas . Vigência: 1 ano, a contar de 25/03/2019 
até 25/03/2019. Valor Total: R$ 31.020,00. Data de Assinatura: 
25/03/2019 .
 ata registro de Preço nº 005/2019 - Processo licitatório 
nº 006/2019, Pregão 003/2019 . Homologação: 25/03/2019 . 
extrato de ata 005/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal 
de santa Helena de Minas/MG . Contratado: Ferraz e Coim-
bra Comércio de Papelaria Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 
23 .828 .568/0001-09 . objeto: registro de preços para a even-
tual e futura aquisição de material e equipamentos odontológi-
cos, hospitalar e cirúrgico para o Município de santa Helena de 
Minas. Vigência: 1 ano, a contar de 25/03/2019 até 25/03/2020. 
Valor Total: r$ 50 .725,00 . data de assinatura: 25/03/2019 .
 ata registro de Preço nº 006/2019 - Processo licitatório nº 
008/2019, Pregão 005/2019 . Homologação: 06/05/2019 . extrato 
de ata 006/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: arlete Ferreira silva san-
tos-Me, inscrita no CNPJ sob nº 10 .572 .906/0001-34 . objeto: 
registro de preços para a futura e eventual aquisição de medica-
mentos emergenciais para doação a pessoas carentes do Municí-
pio de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 1 ano, a contar de 
06/05/2019 até 06/05/2020. Valor Total: R$ 361.662,00. Data de 
assinatura: 06/05/2019 .
 ata registro de Preço nº 007/2019 - Processo licitatório nº 
008/2019, Pregão 005/2019 . Homologação: 06/05/2019 . extrato 
de ata 007/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: silveira e aguiar ltda-Me, 
inscrita no CNPJ sob nº 24 .564 .853/0001-14 . objeto: regis-
tro de preços para a futura e eventual aquisição de medicamen-
tos emergenciais para doação a pessoas carentes do Município 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 1 ano, a contar de 
06/05/2019 até 06/05/2020. Valor Total: R$ 371.211,50. Data de 
assinatura: 06/05/2019 .
 ata registro de Preço nº 008/2019 - Processo licitatório nº 
009/2019, Pregão 006/2019 . Homologação: 06/05/2019 . extrato 
de ata 008/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Globalmix distribuidora, 
inscrita no CNPJ sob nº 07 .790 .854/0001-68 . objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, 
considerando o maior percentual de desconto sobre o preço de 
fábrica previsto na tabela CMed/aNVIsa, para atender a man-
dados judiciais e pessoas carentes do município de santa Helena 
de Minas/MG. Vigência: 1 ano, a contar de 06/05/2019 até 
06/05/2020 . Percentual 40% . data de assinatura: 06/05/2019 .
 ata registro de Preço nº 009/2019 - Processo licitatório 
nº 011/2019, Pregão 007/2019 . Homologação: 06/05/2019 . 
extrato de ata 009/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de 
santa Helena de Minas/MG . Contratado: Messias Carlos Por-
tes Júnior-Me, inscrita no CNPJ sob nº 07 .386 .954/0001-23 . 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
material de construção, elétrico e hidráulico, para manutenção 
de diversas secretarias do Município de santa Helena de Minas, 
com cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento). Vigên-
cia: 1 ano, a contar de 06/05/2019 até 06/05/2020. Valor Total: 
r$ 891 .867,85 . data de assinatura: 06/05/2019 .
 ata registro de Preço nº 10/2019 - Processo licitatório nº 
014/2019, Pregão 009/2019 . Homologação: 26/04/2019 . extrato 
de ata 010/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG. Contratado: Ferraz e Coimbra Comércio de 
Papelaria ltda-Me, inscrita no CNPJ sob nº 23 .828 .568/0001-09 . 
objeto: aquisição de materiais de papelaria e materiais de expe-
diente diversos para manutenção das atividades das secretarias 
municipais do Município de santa Helena de Minas/MG . Vigên-
cia: 1 ano, a contar de 26/04/2019 até 26/04/2020. Valor Total: 
r$ 300 .398,75 . data de assinatura: 26/04/2019 .
 ata registro de Preço nº 11/2019 - Processo licitatório nº 
014/2019, Pregão 009/2019 . Homologação: 26/04/2019 . extrato 
de ata 011/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Papelaria Center, inscrita no 
CNPJ sob nº 07 .479 .369/0001-78 . objeto: aquisição de mate-
riais de papelaria e materiais de expediente diversos para manu-
tenção das atividades das secretarias municipais do Município 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 1 ano, a contar de 
26/04/2019 até 26/04/2020. Valor Total: R$ 311.768,01. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
 ata registro de Preço nº 12/2019 - Processo licitatório nº 
015/2019, Pregão 10/2019 . Homologação: 09/05/2019 . extrato 
de ata 012/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Posto santa Helena de Minas 
ltda-ePP, inscrita no CNPJ sob nº 18 .441 .826/0001-51 . objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de combus-
tíveis, para manutenção da frota de máquinas e veículos perten-
centes a este município de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 

1 ano, a contar de 09/05/2019 até 09/05/2020. Valor Total: R$ 
731 .500,00 . data de assinatura: 09/05/2019 .
 ata registro de Preço nº 13/2019 - Processo licitatório nº 
015/2019, Pregão 10/2019 . Homologação: 09/05/2019 . extrato 
de ata 013/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: auto Posto leticia ltda-ePP, 
inscrita no CNPJ sob nº 20 .283 .543/0001-70 . objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, 
para manutenção da frota de máquinas e veículos pertencen-
tes a este município de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 
1 ano, a contar de 09/05/2019 até 09/05/2020. Valor Total: R$ 
894 .200,00 . data de assinatura: 09/05/2019 . artur rodrigues da 
silva - Prefeito

26 cm -05 1236173 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CurrAL DE DENTro/mG
aVIso de lICITações - PreGÃo PreseNCIal Nº 26 e 
27/2019 - a Prefeitura Municipal de Curral de dentro/MG torna 
público a realização de licitações nas modalidades: PREGÃO 
PreseNCIal 026/2019, tipo menor preço por item, destinado 
ao reGIsTro de Preço para eventual aquisição de unifor-
mes para atendimento aos diversos setores da administração, 
cujo credenciamento se dará às 09:00 horas do dia 27 (vinte e 
sete) de junho de 2019 . PreGÃo PreseNCIal 027/2019, tipo 
menor preço por item, destinado a aquisição de equipamen-
tos e Material Permanente para uso nas unidades de saúde do 
município, conforme proposta 11399.952000/1180-02/Ministé-
rio da Saúde e proposta 11399.952000/1180-03/Ministério da 
saúde, cujo credenciamento se dará às 09:00 horas do dia 1º (pri-
meiro) de julho de 2019. Maiores informações, bem como Edi-
tais completos, junto a Prefeitura Municipal de Curral de dentro/
MG, com sede na avenida João alves Gomes, 44 - Centro, pelo 
telefone (38) 3845-9419, e-mail pmcddlicita@gmail .com e site 
www .curraldedentro .mg .gov .br - Curral de dentro/MG, 05 de 
junho de 2019 . Cícero Gomes Pereira - Pregoeiro

4 cm -05 1235871 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTA HELENA DE miNAS
 eXTraTo de CoNTraTo

 Contrato nº 006/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 006/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
agda andrade da silva, inscrita no CPF sob nº 090 .088 .776-19 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 21.600,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
 Contrato nº 007/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 007/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: Gilva-
nio Moreira de Carvalho, inscrita no CPF sob nº 089 .204 .156-09 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 15.000,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
 Contrato nº 008/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 008/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Ilvania alves Coelho, inscrita no CPF sob nº 029 .961 .906-02 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 12.000,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
 Contrato nº 009/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 009/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: ade-
laide rodrigues da silva, inscrita no CPF sob nº 014 .679 .816-30 . 
Objeto: Credenciamento para Contratação de Profissionais Espe-
cializados para a Prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos Munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
 Contrato nº 010/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 010/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: Fabri-
cia Marques da Cunha, inscrita no CPF sob nº 089 .920 .906-84 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 011/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 011/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: edi-
cleia Mendes de andrade, inscrita no CPF sob nº 099 .732 .916-54 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 012/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 012/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
samuel david de souza, inscrita no CPF sob nº 144 .724 .267-06 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 15.000,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 013/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 013/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: emi-
lia Maria dos santos, inscrita no CPF sob nº 045 .569 .186-00 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais 

especializados para a prestação de serviços de assistência em 
saúde e assistência social, observando às necessidades dos muní-
cipios de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a con-
tar de 26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. 
data de assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 014/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 014/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Gerliane Nunes reis, inscrita no CPF sob nº 086 .368 .316-95 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 15.000,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 015/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 015/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Verlane Tolentino dias, inscrita no CPF sob nº 042 .637 .186-07 . 
Objeto: credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 21.600,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 016/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 016/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: Fau-
cimar resende da silva, inscrita no CPF sob nº 072 .368 .616-50 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 017/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 017/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Marone Carvalho Maciel, inscrita no CPF sob nº 110 .834 .946-35 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 15.000,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 018/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 018/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
laiany Pereira de souza, inscrita no CPF sob nº 132 .978 .776-50 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 019/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologa-
ção: 26/04/2019 . extrato de Contrato 019/2019 . Contratante: 
Prefeitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Con-
tratado: leydiane da silva antunes, inscrita no CPF sob nº 
144 .332 .216-43 . objeto: Credenciamento para contratação de 
profissionais especializados para a prestação de serviços de assis-
tência em saúde e assistência social, observando às necessida-
des dos munícipios de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 
meses, a contar de 26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 
5 .988,00 . data de assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 020/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 020/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Zenadia da silva ribeiro, inscrita no CPF sob nº 054 .802 .166-00 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 021/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologa-
ção: 26/04/2019 . extrato de Contrato 021/2019 . Contratante: 
Prefeitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contra-
tado: Maria aparecida Tolentino souza, inscrita no CPF sob 
nº 663 .595 .386-87 . objeto: Credenciamento para contratação 
de profissionais especializados para a prestação de serviços de 
assistência em saúde e assistência social, observando às necessi-
dades dos munícipios de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 
8 meses, a contar de 26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 
15 .000,00 . data de assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 022/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 022/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: Ias-
sara Goncalves Barbosa, inscrita no CPF sob nº 105 .222 .266-80 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 21.600,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 023/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 023/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Marcos Guilherme ribeiro soares leonel, inscrita no CPF sob 
nº 052 .925 .696-74 . objeto: Credenciamento para contratação 
de profissionais especializados para a prestação de serviços de 
assistência em saúde e assistência social, observando às necessi-
dades dos munícipios de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 
8 meses, a contar de 26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 
33 .600,00 . data de assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 024/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 024/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
eunice dos santos Gomes, inscrita no CPF sob nº 109 .883 .156-02 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 

26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 025/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 025/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Cleide Pereira soares, inscrita no CPF sob nº 286 .437 .648-25 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 026/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 026/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
deisy Ferreira silva, inscrita no CPF sob nº 065 .768 .416-39 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 027/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexi-
gibilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologa-
ção: 26/04/2019 . extrato de Contrato 027/2019 . Contratante: 
Prefeitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contra-
tado: sandra Maria Carvalho dos santos, inscrita no CPF sob 
nº 036 .561 .536-63 . objeto: Credenciamento para contratação 
de profissionais especializados para a prestação de serviços de 
assistência em saúde e assistência social, observando às necessi-
dades dos munícipios de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 
8 meses, a contar de 26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 
21 .600,00 . data de assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 028/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 028/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: edina 
Cassia de souza alves, inscrita no CPF sob nº 117 .525 .926-89 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 029/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 029/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
stefany Costa e silva, inscrita no CPF sob nº 138 .228 .146-36 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 030/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 030/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: ema-
nuela Gonçalves Pereira, inscrita no CPF sob nº 081 .215 .306-52 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 11.976,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 031/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 031/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
elcione Izalta silva Neta, inscrita no CPF sob nº 077 .406 .486-20 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 19.200,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 .
Contrato nº 032/2019 - Processo licitatório 010/2019, Inexigi-
bilidade 001/2019, Credenciamento 001/2019 . Homologação: 
26/04/2019 . extrato de Contrato 032/2019 . Contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado: 
Maiara rodrigues aguiar, inscrita no CPF sob nº 119 .842 .516-43 . 
Objeto: Credenciamento para contratação de profissionais espe-
cializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, observando às necessidades dos munícipios 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 8 meses, a contar de 
26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 21.600,00. Data de 
assinatura: 26/04/2019 . artur rodrigues da silva - Prefeito

58 cm -05 1236204 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE FormoSo/mG
TerMo de raTIFICaçÃo de INeXIGIBIlIdade de 
LICITAÇÃO Nº 001/2019 - Ratifico o ato do Senhor Presidente 
da CPl, que declarou inexigível a licitação, com fundamento do 
art . 25, inciso I, da lei Federal nº 8 .666/93, face ao disposto no 
art . 26 do mesmo diploma legal, nestes termos: Processo lici-
tatório nº 017/2019 Inexigibilidade de licitação nº 001/2019 . 
objeto: Contratação de show Musical com erick e elias em 
Monte Formoso/MG que acontecerá no dia 29/06/2019 . CoN-
TraTaNTe: MuNICÍPIo de MoNTe ForMoso - CoN-
TraTada: erICK e elIas Produções e eVeNTos, 
CNPJ: 17 .495 .265/0001-00 . Valor ToTal: r$ 12 .000,00 
(doze mil reais). Monte Formoso, 22/05/2019. José Gomes da 
silva - Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de MoNTe ForMoso/MG
TerMo de raTIFICaçÃo de INeXIGIBIlIdade de 
LICITAÇÃO Nº 002/2019 - Ratifico o ato do Senhor Presidente 
da CPl, que declarou inexigível a licitação, com fundamento do 
art . 25, inciso I, da lei Federal nº 8 .666/93, face ao disposto no 
art . 26 do mesmo diploma legal, nestes termos: Processo lici-
tatório nº 018/2019 Inexigibilidade de licitação nº 002/2019 . 
objeto: Contratação de show Musical com Netinho do Forró em 
Monte Formoso/MG que acontecerá no dia 29/06/2019 . CoN-
TraTaNTe: MuNICÍPIo de MoNTe ForMoso - CoN-
TraTada: saNTos & MaCHado PresTaçÃo de ser-
VIços lTda, CNPJ: 12 .327 .596/0001-18 . Valor ToTal: 
r$ 15 .000,00 (quinze mil reais) . Monte Formoso 24/05/2019 . 
José Gomes da Silva - Prefeito Municipal.

6 cm -05 1235885 - 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 3201906051916510211.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTA HELENA DE miNAS
 eXTraTo de CoNTraTo

 Contrato nº 001/2019 - Processo licitatório nº 001/2019, Carta 
Convite 001/2019 . Homologação: 22/02/2019 . extrato de Con-
trato 001/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: aPN engenharia ltda, ins-
crita no CNPJ sob nº 29 .972 .420/0001-11 . objeto: Contrata-
ção de empresa sob o regime de execução de menor preço por 
empreitada global, para o calçamento em bloquetes sextavados 
e=8cm, no trecho das ruas a, rua B, rua C, rua d, rua adão 
alves de souza e rua Hermínio Ferreira Neves, no Município 
de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 90 dias, a contar de 
22/02/2019 até 22/05/2019. Valor Total: R$ 315.125,17. Data de 
assinatura: 22/02/2019 .
 Contrato nº 003/2019 - Processo licitatório nº 003/2019, Carta 
Convite 003/2019 . Homologação: 20/02/2019 . extrato de Con-
trato 003/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: aPN engenharia ltda, ins-
crita no CNPJ sob nº 29 .972 .420/0001-11 . objeto: Contrata-
ção de empresa sob o regime de execução de menor preço por 
empreitada global, para a construção da cozinha do Posto Indí-
gena da Aldeia de Água Boa - Maxacali, firmado através das 
Resoluções SES/MG nº.4541/2015, alterada pela Resolução SES/
MG nº . 5241 de 13/04/2016 e resolução ses nº . 4997/2015 de 
09/11/2015 da secretaria de estado de saúde de Minas Gerais e 
o Município de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 90 dias, a 
contar de 20/02/2019 até 20/05/2019. Valor Total: R$ 74.368,44. 
data de assinatura: 20/02/2019 .
 Contrato nº 004/2019 - Processo licitatório nº 007/2019, Pregão 
Presencial 004/2019 . Homologação: 25/03/2019 . extrato de Con-
trato 004/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa Helena 
de Minas/MG . Contratado: Cooperativa de Transportes urbano e 
rural ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10 .687 .745/0001-24 . objeto: 
Contratação de empresa para a locação e prestação de serviços de 
veículos e máquinas com e sem motorista/operador, para manu-
tenção das atividades desenvolvidas através de programas e con-
vênios do Município de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 
09 meses, a contar de 28/03/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 
1 .839,880 . data de assinatura: 25/03/2019 .
 Contrato nº 005/2019 - Processo licitatório nº 007/2019, Pre-
gão Presencial 004/2019 . Homologação: 25/03/2019 . extrato de 
Contrato 005/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Pablo Wanderson silva almei-
da-Me eirelli, inscrita no CNPJ sob nº 26 .740 .345/0001-75 . 
objeto: Contratação de empresa para a locação e prestação de 
serviços de veículos e máquinas com e sem motorista/operador, 
para manutenção das atividades desenvolvidas através de pro-
gramas e convênios do Município de santa Helena de Minas/
MG. Vigência: 09 meses, a contar de 28/03/2019 até 31/12/2019. 
Valor Total: r$ 1 .839,880 . data de assinatura: 25/03/2019 .
 Contrato nº 033/2019 - Processo licitatório nº 012/2019, Pre-
gão Presencial 008/2019 . Homologação: 26/04/2019 . extrato de 
Contrato 033/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de santa 
Helena de Minas/MG . Contratado: Pablo Wanderson silva almei-
da-Me eirelli, inscrita no CNPJ sob nº 26 .740 .345/0001-75 . 
objeto: Contratação de empresa, para a prestação de serviços de 
transporte escolar para atender os alunos da rede pública muni-
cipal do município de santa Helena de Minas/MG . Vigência: 08 
meses, a contar de 26/04/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 
432 .790,00 . data de assinatura: 26/04/2019 .
 Contrato nº 034/2019 - Processo licitatório nº 013/2019, dis-
pensa 001/2019, Chamada Pública 001/2019 . Homologação: 
31/05/2019 . extrato de Contrato 034/2019 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Helena de Minas/MG . Contratado luke-
sia rodrigues santos, inscrita no CPF sob nº 102 .011 .466-57 . 
objeto: Contratação de empresa, para a aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreende-
dor familiar rural ou suas organizações, para o atendimento ao 
Programa Nacional de alimentação escolar/PNae para a ali-
mentação dos alunos das escolas da rede pública municipal de 
ensino, para o exercício de 2019 . Vigência: 07 meses, a contar de 
31/05/2019 até 31/12/2019. Valor Total: R$ 18.455,00. Data de 
assinatura: 31/05/2019 .
 Contrato nº 036/2019 - Processo licitatório nº 018/2019, Pre-
gão Presencial 012/2019 . Homologação: 27/05/2019 . extrato 
de Contrato 036/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal 
de santa Helena de Minas/MG . Contratado: escritomóveis 
Comércio de Móveis e Equipamentos, inscrita no CNPJ sob nº 
05 .887 .378/0001-72 . objeto: Contratação de empresa, para a 
prestação de aquisição de equipamentos e material permanente 
para a Secretaria Municipal de Saúde, através de Contratos fir-
mados com o Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 
- Propostas N .s . 11366 .026000/1180-02, com exclusividade 
para MeI, Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Coo-
perativas enquadradas no artigo 34 da lei N° . 11 .488, de 2007 . 
Vigência: 07 meses, a contar de 27/05/2019 até 31/12/2019. 
Valor Total: r$ 26 .480,00 . data de assinatura: 27/05/2019 .
 Contrato nº 037/2019 - Processo licitatório nº 018/2019, Pre-
gão Presencial 012/2019 . Homologação: 27/05/2019 . extrato 
de Contrato 037/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal 
de santa Helena de Minas/MG . Contratado: Ferraz e Coim-
bra Comércio de Papelaria Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 
23 .828 .568/0001-09 . objeto: Contratação de empresa, para a 
prestação de aquisição de equipamentos e material permanente 
para a Secretaria Municipal de Saúde, através de contratos fir-
mados com o Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 
- Propostas N .s . 11366 .026000/1180-02, com exclusividade 
para MeI, Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Coo-
perativas enquadradas no artigo 34 da lei N° . 11 .488, de 2007 . 
Vigência: 07 meses, a contar de 27/05/2019 até 31/12/2019. 
Valor Total: r$ 64 .129,54 . data de assinatura: 27/05/2019 .
 Contrato nº 038/2019 - Processo licitatório nº 018/2019, Pre-
gão Presencial 012/2019 . Homologação: 27/05/2019 . extrato 
de Contrato 038/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal de 
santa Helena de Minas/MG . Contratado: Pepalu Comercial - 
artigos de Papelaria e equipamentos, inscrita no CNPJ sob nº 
32 .320 .499/0001-00-09 . objeto: Contratação de empresa, para 
a prestação de aquisição de equipamentos e material permanente 
para a Secretaria Municipal de Saúde, através de contratos fir-
mados com o Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 
- Propostas N .s . 11366 .026000/1180-02, com exclusividade 
para MeI, Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Coo-
perativas enquadradas no artigo 34 da lei N° . 11 .488, de 2007 . 
Vigência: 07 meses, a contar de 27/05/2019 até 31/12/2019. 
Valor Total: r$ 26 .400,00 . data de assinatura: 27/05/2019 .
 Contrato nº 039/2019 - Processo licitatório nº 018/2019, Pre-
gão Presencial 012/2019 . Homologação: 27/05/2019 . extrato 
de Contrato 039/2019 . Contratante: Prefeitura Municipal 
de santa Helena de Minas/MG . Contratado: souza e santos 
Soluções em Tecnologia Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 
17 .855 .375/0001-36 . objeto: Contratação de empresa, para a 
prestação de aquisição de equipamentos e material permanente 
para a Secretaria Municipal de Saúde, através de contratos 

firmados com o Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 
- Propostas N .s . 11366 .026000/1180-02, com exclusividade 
para MeI, Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Coo-
perativas enquadradas no artigo 34 da lei N° . 11 .488, de 2007 . 
Vigência: 07 meses, a contar de 27/05/2019 até 31/12/2019. 
Valor Total: r$ 16 .409,00 . data de assinatura: 27/05/2019 . artur 
rodrigues da silva - Prefeito

26 cm -05 1235935 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE LADAiNHA/mG

PreGÃo PreseNCIal nº 001/2019 - ProCesso lICITa-
TÓrIo nº 002/2019 - objeto: registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de Combustível, para manutenção dos Veícu-
los de propriedade da Câmara Municipal de ladainha/MG . aber-
tura: 19/06/2019 às 10:00 horas, à Praça Frei Pedro, 80, Centro, 
Fone (33) 3524-1308. Ladainha/MG, 05/06//2019. José Márcio 
de souza Barbosa - Presidente da Câmara .

2 cm -05 1235994 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ABADiA DoS DourADoS

resulTado de lICITaçÃo
PreGÃo 013/2019 (reGIsTro de Preço 07/2019)

registro de Preço nº 07/2019 . referente ao Processo licitatório 
nº 021/2019, Pregão Presencial nº 013/2019 - objeto: Compra 
de materiais de consumo para atender a demanda e as necessida-
des da Prefeitura Municipal e suas secretarias, conforme anexo 
I . VeNCedores: a licitante JosÉ BorGes MarTINs CPF 
145 .740 .716-72 ePP, CNPJ: 26 .247 .296/0001-33 no valor de r$ 
36 .053,00 (trinta e seis mil e cinquenta e três reais); e a licitante 
auToMaTIZa BrasIl lTda, CNPJ: 13 .833 .079/0001-83 no 
valor de r$ 17 .616,30 (dezessete mil seiscentos e dezesseis reais 
e trinta centavos) . data do registro, 17 de maio de 2019 .

Wanderlei lemes santos
Prefeito Municipal

4 cm -05 1235881 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE NoVo CruZEiro/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 004/2019

Torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 004/2019, paro oregistro de preços para futura e 
eventual aquisição de material gráfico destinado à manutenção 
das atividades desta Câmara Municipal de Novo Cruzeiro, con-
forme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referên-
cia, com entrega dos envelopes de Proposta e habilitação até às 
14:00 horas do dia 18 de junho de 2019. Maiores informações 
bem como a retirada do edital completo estará à disposição na 
Câmara Municipal, situada arua david Mussi - nº 227 - Centro - 
CeP 39 .820-000 - Novo Cruzeiro - MinasGerais .

3 cm -05 1235893 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA ALEGrE/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº18/2019

a Prefeitura Municipal de divisa alegre/MG, torna Público a 
realização doPregão Presencial nº18/2019,Tipo“Menor Preço - 
Por Item”, Contratações deshows musicais de reconhecimento 
local, para realizaçõesdas Festas Juninas no dia 18/06/2019 às 
14:00 h .e-mail: para contato:divisaalegrelicita@yahoo .com .
br- Pregoeira .

2 cm -05 1236012 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TiroS/mG.
 Pregão Presencial nº 21/2019 . o Município de Tiros torna 
público Pregão Presencial nº 21/2019 - registro de Preços para 
eventual contratação dos serviços de serralheria, solda, manu-
tenção de estruturas metálicas, com fornecimento de material e 
instalação . abertura dos envelopes será dia 24/06/2019 às 13:00 
horas. O Edital completo e mais informações poderão ser obtidos 
na sede da Prefeitura Municipal de Tiros, na Praça santo antô-
nio, 170 - Centro . Telefone: (34) 3853-1221 e endereço eletrô-
nico: www .tiros .mg .gov .br .

2 cm -05 1236206 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAPAGAioS/mG. 

Comunica que a data de abertura correta do Processo licit . nº 
051/2019 - Pregão nº 032/2019 é 17/06/2019 às 15:30h. Infor-
mações no site: www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@
papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel .: (37) 3274-1260 . Pregoeira .

1 cm -05 1236046 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TiroS/mG. 

Pregão Presencial nº 20/2019 . o Município de Tiros torna 
público edital de licitação, Pregão Presencial nº 20/2019 - 
registro de Preços para eventual aquisição de Material Betu-
minoso (Massa asfáltica) para atender a Prefeitura Municipal . 
abertura dos envelopes será dia 24/06/2019 às 09:00 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 -05 1236045 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoSÉ Do JACuri/mG
 aviso de licitação . Pal 031/2019 . Pregão Presencial 015/2019 . 
aviso de licitação-Pregão Presencial nº 015/2019 Pal 031/2019 
Município de São José do Jacuri/MG torna público Registro de 
Preços objeto: registro de preços para futuras e eventuais con-
tratações deempresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de Peças 
ou acessórios genuínas ou originais de fábrica e Pneus novos 
(primeira vida) e fornecimento de mão de obra, para veículos da 
frota municipal incluindo os veículos de transporte escolar, con-
forme especificações do edital e anexos. Tipo: Menor preço lote 
Abertura: 19/06/2019 às 09:00 hs Informações tel:(33)34331314 
e-mail licitaja@hotmail .com .br pregoeira: Meirilane Moreira 
Flores .

3 cm -05 1236068 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA - mG
 Processo de licitação nº . 067/19 . registro de Preços . Mod . Pre-
gão n .º 041/19 . Tipo: Menor preço por item . objeto: Contratação 
de empresas especializadas na prestação de serviços de sonori-
zação, iluminação e correlatos para realização de eventos muni-
cipais . a abertura da sessão será às 13:00 hs, dia 24/06/2019 . 
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 -05 1236160 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA - mG
Processo de licitação nº . 056/19 . Mod . Pregão n .º 032/19 . Tipo: 
Menor preço por item . objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de transporte escolar para possibilitar 
o acesso de alunos residentes nas imediações onde funciona 
o banco da terra e nas comunidades rurais de são Pedro, Boa 
Esperança e imediações à rede escolar do Município. A abertura 
da sessão será às 08:00 hs, dia 24/06/2019 . local: r . Barão de 
Piumhi 92-a, diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG . 
Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: lici-
tacao@formiga .mg .gov .br . edital disponível no site: www .for-
miga .mg .gov .br .

3 cm -05 1235824 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo 

- Contrato Nº . 082/2019 . lei Federal Nº . 8 .666/93 - art . 61, Pará-
grafo Único . Contrato Nº . 082/2019 Munic . de Timóteo X Fund . 
Instituto de Pesquisas econômicas – FIPe Fund . legal: dispensa 
de licitação Nº 06/19, Pa nº 88/19 . objeto: a contratação de 
serviços de análise de conformidade na folha de pagamento de 
pessoal ativos e inativos da administração, do dimensionamento 
do quadro de pessoal e execução do plano de cargos e carrei-
ras e vencimentos, do poder executivo do Munic . de Timóteo . 
Valor: r$1 .633 .333,36 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, 
trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) . Vigência: 
08 (oito) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei nº 
8 .666/93, contados após a sua assinatura, mediante recebimento 
de Ordem de Serviço específica emitida pela Secretaria requi-
sitante . recurso orçamentário: 0601 .04 .0122 .0204 .2071 .339035 
ficha (170) do Orçamento Municipal e dotações correspondentes 
ao exercício subsequente . dt . ass .: 10/04/2019 . douglas Willkys 
alves oliveira – Prefeito Municipal .

4 cm -05 1235834 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NiNHEirA -

 PP 031/2019 - a PM Ninheira informa que o extrato do PP 
031/2019 Para aQuIsIçÃo de eQuIPaMeNTos e MaTe-
rIaIs de CoNsTruçÃo se encontra na íntegra no site: www .
diariomunicipal .com .br e o edital esta disponível em: www .
ninheira .mg .gov .br .

1 cm -05 1236005 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATiAS CArDoSo

aVIso de lICITaçÃo - ProCesso Nº 033/2019 - PreGÃo 
PreseNCIal Nº 019/2019 - o MuNICIPIo de MaTIas 
Cardoso-MG, realizará, no dia 25/06/2019 09:00 h, na ave-
nida Hudson Charles, n° .2, alto Bonito . Pregão Presencial, srP 
para Preparo e Fornecimento de Refeições, conforme edital, cuja 
cópia poderá ser adquirida no referido endereço, no horário de 
08:00 às 14:00 h, no email licitacao@matiascardoso .mg .gov .br, 
no site www .matiascardoso .mg .gov .br ou fone 38-3616-3113 . 
Matias Cardoso-MG, 05 de junho de 2019 . Fabrício de souza 
Costa – Pregoeiro

3 cm -05 1235783 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo Do PACuÍ - 

Pregão Presencial nº 014/2019 - o Prefeito Municipal de são 
João do Pacuí – MG, no uso de suas atribuições legais, e CONSI-
DERANDO a crise financeira que vem assolando o município e 
para melhor atender ao interesse público e da administração, com 
fundamento no disposto no artigo 49 da lei nº 8 .666/93, resolve 
reVoGar em todos os seus termos o Pregão Presencial nº 
014/2019, Processo licitatório nº 024/2019 . objeto: CoNTra-
TaçÃo de eMPresa esPeCIalIZada eM orGaNIZa-
çÃo de eVeNTos Para realIZaçÃo da VIII VaQue-
Jada NaCIoNal de sÃo JoÃo do PaCuÍ Nos dIas 21, 
22 e 23 de JuNHo de 2019 . são João do Pacuí, 05 de junho de 
2019 . sebastião Gomes de souza Junior – Pregoeiro .

3 cm -05 1236030 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTiNA 

- aVIso de lICITaçÃo - PP nº 015/19 - a PM Cristina, torna 
público o Proc . licit . nº 033/19 – PP nº 015/19, para a Contra-
tação de empresa especializada em elaboração de um Plano de 
Gerenciamento dos recursos Hídricos do Município de Cris-
tina . abertura dos envelopes: 25/06/19, às 09:30 h . sandra Mªa .
Medeiros – Pregoeira. Informações: (35) 3281-1100, ramal 05. 
site: edital e anexos, na íntegra: www .cristina .mg .gov .br, link 
“Licitações e Contratos”.

2 cm -05 1235963 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG

 – TP 05/19 - resultado da fase de recurso de habilitação refe-
rente ao Proc 51/19, TP 05/19, abertura: 24/05/2019 – objeto: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para pres-
tação de serviço de construção de unidades sanitárias domicilia-
res, conforme projetos que integram o presente edital– Vencido o 
prazo para interposição do recurso e a não manifestação dos inte-
ressados, a CPL - Comissão Permanente de Licitação mantém 
a inabilitação das empresas: Cepol Construções e Edificações 
Polo ltda inscrita no CNPJ: 10 .275 .598/0001-85 , Ápice Cons-
truções e Engenharia Eireli CNPJ: 32.277.856/0001-03 e “Pila-
res Engenharia Eireli”, inscrita no CNPJ: 17.505.570/0001-36. 
Na oportunidade convoca os interessados para a sessão de aber-
tura e julgamento das propostas de preços que será realizada dia 
10/06/2019 as 09:00hs . – Fernanda Cristina Vieira e silva rodri-
gues - Presidente da CPl .

3 cm -05 1235884 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG: 

Retificação TP nº 10/19: O Munic. de Timóteo torna público que 
foi efetuada a Retificação no edital da TP nº 10/19, cujo objeto é 
a contratação de serviços especializados de advocacia e assesso-
ramento jurídico ao Munic . de Timóteo/MG, nas áreas do direito 
administrativo, Constitucional e outras de atuação do Munic ., 
envolvendo a elaboração de pareceres jurídicos sobre ques-
tões de maior complexidade,o acompanhamento e a defesa do 
Munic., em 1ª e 2ª instâncias, em ações especializadas tais como: 
mandatos de segurança, ações populares, ações civis públicas ou 
outras de maior complexidade, o ajuizamento de ações diretas de 
inconstitucionalidade de leis municipais e outras ações que sejam 
necessárias, na forma de sociedade de advogados, para prestação 
de serviços técnicos de patrocínio e defesa de causas judiciais ou 
administrativas . Item 8 .1 .5 .2 - onde se lê: 8 .1 .5 .2 - Quando se 
tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprova-
ção será feita através do ato constitutivo ou da ata de eleição dos 
administradores da mesmae Certidão do Crea ou Cau, devi-
damente atualizada . leia-se: 8 .1 .5 .2 – 8 .1 .5 .2 - Quando se tratar 
de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 
feita através do ato constitutivo ou da ata de eleição dos adminis-
tradores da mesmacom o devido registro noConselho seccional 
da oaB em cuja base territorial tiver sede .as demais cláusulas 
permanecem inalteradas . Timóteo, 05/06/19 – Jamilton Gomes 
Figueiredo – Presidente da CPl .

5 cm -05 1236201 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorAÇÃo DE JESuS
PP Nº 032/2019 . objeto : registro de preços para contratação 
de empresa para prestação de serviço de publicações de maté-
rias oficiais. Horário/Data: 07:30:00 de Terça-feira, 18 de Junho 
de 2019 . 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 Evan-
gelista – Pregoeiro

2 cm -05 1235911 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA/mG

 aVIso de lICITaçÃo - Pregão Presencial 37/2019 . objeto: 
registro de preços de peças e acessórios novos e originais para 
máquinas pesadas . Credenciamento: das 12h30 às 13h do dia 
18/06/2019, ato contínuo serão realizadas as demais sessões. 
edital disponível no site www .itapecerica .mg .gov .br . Tony Car-
los T . Melo - Pregoeiro .

2 cm -05 1236094 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio 

PArDo DE miNAS/mG
aviso de licitação - Processo nº 068/2019 - Pregão nº 045/2019 . 
objeto: Contratação de empresa destinada a prestação de servi-
ços de limpeza urbana - Capina, raspagem de Passeio, Guias, 
sarjetas e roçadas nas Vias vicinais deste município, com 
entrega dos envelopes até as 08:00:00 horas do dia 19/06/2019. 
Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através 
do e-mail licitação@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Pre-
feitura Municipal de rio Pardo de Minas - 05/06/2019 . Marcus 
Vinicius de almeida ramos - Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de rIo Pardo de MINas/MG 
- aviso de licitação - Processo nº 069/2019 - Pregão nº 046/2019 . 
objeto: aquisição de cestas básicas destinados a manutenção dos 
programas existentes na secretaria de assistência social deste 
município, com entrega dos envelopes até as 08:00:00 horas do 
dia 25/06/2019. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-
1356 - ou através do e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou 
ainda na sede da Prefeitura Municipal de rio Pardo de Minas 
- 05/06/2019 . Marcus Vinicius de almeida ramos - Prefeito 
Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de rIo Pardo de MINas/MG 
- aviso de licitação - Processo nº 070/2019 - Pregão nº 047/2019 . 
objeto: aquisição de um veículo zero km Pick-up cabine dupla 
4 X 4 (diesel) destinado ao transporte de equipes da atenção 
Básica em saúde deste município, com entrega dos envelopes 
até as 08:00:00 horas do dia 26/06/2019. Maiores informações 
pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através do e-mail licitação@
riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de 
rio Pardo de Minas - 05/06/2019 . Marcus Vinicius de almeida 
ramos - Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de rIo Pardo de MINas/MG 
- aviso de licitação - Processo nº 071/2019 - Pregão nº 048/2019 . 
objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração do 
L.T.C.A.T -Laudo Técnico das Condições de Meio Ambiente de 
Trabalho dos servidores públicos da rede municipal, com entrega 
dos envelopes até as 08:00:00 horas do dia 27/06/2019. Maio-
res informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através do 
e-mail licitação@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Pre-
feitura Municipal de rio Pardo de Minas - 05/06/2019 . Marcus 
Vinicius de almeida ramos - Prefeito Municipal .

9 cm -05 1236038 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALiNAS/mG

 PreGÃo PreseNCIal srP Nº 035/2019 . a Prefeitura Muni-
cipal de salinas/MG, torna público o Processo licitatório n° 
062/2019 que realizará no dia 27/06/2019 às 8h, na modalidade 
Pregão Presencial srP Nº 035/2019, registro de Preço para 
eventual aquisição de insumos e reagentes para o laboratório de 
análises Clínicas do Hospital Municipal dr . oswaldo Prediliano 
Santana. Solicitação do edital através do e-mail licitacao@sali-
nas .mg .gov .br ou do site www .salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 
05/06/2019 - Cicero Donizete de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

 PreFeITura MuNICIPal de salINas/MG - CHaMada 
PuBlICa 006/2019 . a Prefeitura Municipal de salinas torna 
pública a ratificação do Processo n° 061/2019 Inexigibilidade 
Nº 007/2019 tendo como objeto o Credenciamento de interessa-
dos para Contratação de Pessoa (s) física (s) ou jurídica (s) para 
prestação de serviços médicos em otorrinolaringologia no Hos-
pital Municipal dr . oswaldo Prediliano santana . os interessados 
poderão se credenciar através da Chamada Pública N° 06/2019. 
o recebimento da inscrição e a entrega da documentação ocorre-
rão a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste, 
de 2ª a 6ª feira das 07h às 17h no Setor de Licitações, permane-
cendo em aberto por 12 (doze) meses a partir de sua publicação, 
para quaisquer novos interessados . solicitação do edital atra-
vés do e-mail licitacao@salinas.mg.gov.br ou site www.salinas.
mg .gov .br . salinas/MG, 05/06/2019 . Cicero donizete de oliveira 
- Presidente da CPl .

 PreFeITura MuNICIPal de salINas/MG - ToMada 
de Preços Nº 003/2019 . a Prefeitura Municipal de sali-
nas/MG, torna público o Processo licitatório n° 060/2019 que 
realizará no dia 26/06/2019 às 09h, na modalidade Tomada de 
Preços Nº 003/2019, Contratação de empresa especializada no 
ramo da engenharia e Construção Civil para obra de reforma 
de unidade de atenção especializada em saúde no Município 
de Salinas/MG, Contrato de Repasse n° 873708/2018/Ministério 
da saúde/CaIXa, operação 1060373-89 solicitação do edital 
através do e-mail licitacao@salinas.mg.gov.br ou do site www.
salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 05/06/2019 - Cicero donizete de 
oliveira - Presidente da C .P .l

8 cm -05 1236116 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mACHADo/mG

 Aviso de Licitação - Processo Nº. 078/2019 – Retificado 
ToMada de Preço Nº . 002/2019 - do oBJeTo: Contra-
tação de empresa especializada em construção, para revitaliza-
ção do Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo de almeida 
Neves, localizado no Município de Machado/MG, por meio 
da secretaria Municipal de Cultura, Turismo e esportes, com 
o fornecimento de Materiais e mão-de-obra . reCeBIMeNTo 
de eNVeloPes ProPosTas/ HaBIlITaçÃo: dia 26 de 
Junho de 2019 até as 13h00min. Os interessados em participar 
desta Tomada de Preços deverão adquirir o edital através do site: 
http://machadoportaltransparencia .portalfacil .com .br/licitacoes - 
PrIsCIla Mara VIaNa Pedroso - Presidente da Comis-
são Permanente de licitação .

3 cm -05 1236210 - 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 3201906051916510212.
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