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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPErCATA

rePuBlICAçÃO - Aviso de licitação - Pregão Presencial para regis-
tro de preços nº 16/2018, do tipo menor preço lote, abertura no dia 
25/05/2018, as 13h:15min, à rua João massoriol, 55, B . Vila euge-
nio . Objeto; registro de preços para futuras e eventuais contratações de 
empresas especializadas na prestação de serviços mecânicos de manu-
tenção preventiva e corretiva nos veículos leves da frota da Prefeitura 
municipal de Alpercata, e fornecimento de peças genuínas da marca 
do veículo ou originais de fábrica . O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura municipal, no horário de 13h às 17h . Valmir Faria da silva 
– Prefeito municipal .

3 cm -14 1097142 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS 

- PrC 089/2018 – Pregão Presencial 020/2018 – registro de Preços 
019/2018 . O município de Alvinópolis torna público a realização de 
licitação para registro de preços e futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de refeições tipo marmitex para atender as 
diversas secretarias da Administração municipal de Alvinópolis . data 
da sessão: dia: 28/05/2018 . Credenciamento e entrega dos envelopes: 
das 12:30h às 13:00h . Abertura dos envelopes: às 13:00 horas, local: 
sala de licitações, Prefeitura municipal de Alvinópolis, rua mon-
senhor Bicalho, 201 – CeP 35 .950-000 . edital disponível no mesmo 
endereço, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas . Informa-
ções pelo telefone: (31) 3855-1369 ou pelo e-mail: licitacao@alvinopo-
lis .mg .gov .br . Alvinópolis, 14 de maio de 2018 .

3 cm -14 1096848 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG

 – Aviso de Julgamento de recurso . Pregão Presencial 08 .045/2018 . 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos de saúde dos grupos A, B, e, em conformidade com a 
resolução CONAmA (Conselho Nacional de meio Ambiente) nº 358 de 
29 de abril de 2005 e rdC 306 de 07 de setembro de 2004 da ANVIsA 
(Agência Nacional de Vigilância Nacional) . O Prefeito municipal de 
Araxá, no usos de suas atribuições comunica comunica que foi negado 
provimento aos recursos interpostos pelas reorrentes PrÓ AmBIeN-
TAl TeCNOlOGIA lTdA e sTerICYCle GesTÃO AmBIeNTAl 
lTdA, para manter a decisão da Pregoeira e equipe de Apoio que habi-
litou e julgou vencedora do certame a recorrida serQuIP TrATA-
meNTO de resÍduOs mG lTdA . setor de licitações: 0(34)3691-
7022 . Aracely de Paula, Prefeito municipal – 03/05/18 .

4 cm -11 1096571 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA – 

Aviso Pregão Presencial 018/2018 – será realizado no dia 28/05/2018, 
às 09:30 horas, o Pregão Presencial nº 018/2018 – Objeto: registro de 
preços para futura e eventual aquisição de material de construção, elé-
trico e hidráulico para manutenção das atividades da secretaria muni-
cipal de Infraestrutura e meio Ambiente . edital e informações encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na 
rua Governador Valadares, nº 112, Centro, tele/fax (0xx33)3526-1465, 
e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, no horário de 08:30 
às 15 horas . Ataléia/mG, 14 de maio de 2018 . Fernanda Nunes de Oli-
veira - Pregoeira .

 PreFeITurA muNICIPAl de ATAlÉIA – Aviso Pregão Presen-
cial 019/2018 – será realizado no dia 04/06/2018, às 09:30 horas, o 
Pregão Presencial nº 019/2018 – Objeto: registro de preços para futuro 
e eventual contratação de empresa especializada em locação de veí-
culos, máquinas e equipamentos com e sem motorista/operador, com 
e sem fornecimento de combustível, com sistema integrado de geren-
ciamento e monitoramento de frotas para atendimento às necessidades 
das secretarias municipais de Ataléia/mG . edital e informações encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada 
na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, tele/fax (0xx33)3526-
1465, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, no horário de 
08:30 às 15 horas . Ataléia/mG, 14 de maio de 2018 . Fernanda Nunes 
de Oliveira - Pregoeira .

 PreFeITurA muNICIPAl de ATAlÉIA – Aviso Pregão Presencial 
020/2018 – será realizado no dia 04/06/2018, às 13:30 horas, o Pregão 
Presencial nº 020/2018 – Objeto: registro de preços para futuro e even-
tual aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para 
água . edital e informações encontram-se à disposição dos interessados 
na sala de licitações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, 
Centro, tele/fax (0xx33)3526-1465, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .
br, nos dias úteis, no horário de 08:30 às 15 horas . Ataléia/mG, 14 de 
maio de 2018 . Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira .

 PreFeITurA muNICIPAl de ATAlÉIA – Aviso Pregão Presencial 
021/2018 – será realizado no dia 04/06/2018, às 14:30 horas, o Pregão 
Presencial nº 021/2018 – Objeto: registro de preços para futuro e even-
tual fornecimento de refeições na sede do município de Ataléia e dis-
tritos . edital e informações encontram-se à disposição dos interessados 
na sala de licitações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, 
Centro, tele/fax (0xx33)3526-1465, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .
br, nos dias úteis, no horário de 08:30 às 15 horas . Ataléia/mG, 14 de 
maio de 2018 . Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira .

 PreFeITurA muNICIPAl de ATAlÉIA – Aviso Pregão Presencial 
022/2018 – será realizado no dia 07/06/2018, às 09:30 horas, o Pregão 
Presencial nº 022/2018 – Objeto: registro de preços para futuro e even-
tual fornecimento de hortifrutigranjeiros . edital e informações encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada 
na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, tele/fax (0xx33)3526-
1465, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, no horário de 
08:30 às 15 horas . Ataléia/mG, 14 de maio de 2018 . Fernanda Nunes 
de Oliveira - Pregoeira .

12 cm -14 1096874 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BALDim/mG

AVIsO de lICITAçÃO - PreGÃO PreseNCIAl Nº . 018/2018 . A 
Prefeitura municipal de Baldim/mG, torna público que fará realizar 
Processo licitatório Nº . 027/2018, na modalidade Pregão Presencial 
Nº . 018/2018, registro de Preços para eventual contratação de presta-
ção de serviços de manutenção de poços artesianos das comunidades 
rurais do município de Baldim/mG . Tipo da licitação: menor Preço 
Item: data de entrega dos envelopes de Proposta e documentação: 
05/06/2018 até às 08:00 . maiores informações e o edital completo 
poderão ser obtidos na Prefeitura municipal de Baldim, na rua Vitalino 
Augusto, 635, Centro - Telefax: (31) 3718-1255, e-mail: licitacao@bal-
dim .mg .gov .br . Henrique simão de Barros . Pregoeiro municipal .

3 cm -14 1096856 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG

Pregão Presencial nº 030/2018 torna público a abertura do Processo 
licitatório cujo objeto é a aquisição de baterias para os veículos do 
município para atender as necessidades da secretaria municipal de 
Obras, urbanismo e serviços Públicos . Abertura dia 24/05/2018, às 
09:00 horas . local para informações e retirada do edital: sede da Pre-
feitura ou pelo site www .bambui .mg .gov .br . Fone: (37) 3431-5496 . 
Bambuí/mG, 11 de maio de 2018 . PAulO meNdONCA dA sIlVA . 
PresIdeNTe dA CPl .

2 cm -11 1096559 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG

Pregão Presencial nº 031/2018 torna público a abertura do Processo 
licitatório cujo objeto é o registro de Preços para eventual forneci-
mento de pastas suspensas, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de Fazenda, Orçamento e Gestão . Abertura dia 24/05/2018, 
às 14:00 horas . local para informações e retirada do edital: sede da 
Prefeitura ou pelo site www .bambui .mg .gov .br . Fone: (37) 3431-5496 . 
Bambuí/mG, 11 de maio de 2018 . PAulO meNdONCA dA sIlVA . 
PresIdeNTe dA CPl .

2 cm -11 1096561 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG -

 extrato de Atas de registro de Preços . Pl 0034/2018, PP-srP 
0022/2018 . Objeto: Contratação de empresa especializada para futura 
e eventual aquisição de placas e insumos para sinalização de trânsito, 
em atendimento à secretaria municipal de Obras e saneamento . data 
da assinatura: 07/05/2018 . Ata de rP 0061/2018: PmBC X JusTINO 
dAVINO Peres - ePP com valor estimado de r$ 126 .417,00 (cento 
e vinte seis mil quatrocentos e dezessete reais) . Ata de rP 0062/2018: 
PmBC X seBAsTIÃO delFIm dA sIlVA 56662530697 – me com 
valor estimado de r$ 135 .930,00 (cento e trinta e cinco mil novecen-
tos e trinta reais) . As atas encontram-se disponíveis na íntegra no Por-
tal do município - www .baraodecocais .mg .gov .br - licitações - PP nº 
22/18 - Contratos .

PreFeITurA muNICIPAl de BArÃO de COCAIs torna público 
a HOmOlOGAçÃO do Processo licitatório nº 0016/2018, Pregão 
Presencial srP nº 0010/2018, para contratação de empresa especiali-
zada para produção e promoção de eventos esportivos com arbitragem, 
em atendimento à secretaria municipal de esportes e lazer . licitante 
vencedor: ATeNAs eVeNTOs esPOrTIVOs lTdA - me com valor 
estimado de r$ 57 .040,00 (cinquenta e sete mil e quarenta reais) . A ata 
da sessão pública, bem como a Adjudicação e Homologação encon-
tram-se disponíveis na íntegra no Portal do município - www .baraode-
cocais .mg .gov .br - licitações - PP 10/18 - resultado . Barão de Cocais, 
14 de maio de 2018 . décio Geraldo dos santos . Prefeito municipal .

PreFeITurA muNICIPAl de BArÃO de COCAIs torna público 
a HOmOlOGAçÃO do Processo licitatório nº 0021/2018, Pregão 
Presencial srP nº 0014/2018, para contratação de empresa especiali-
zada para possível e futura aquisição de equipamentos e materiais per-
manentes para manutenção do serviço nas unidades Básicas de saúde 
(uBs), em atendimento à secretaria municipal de saúde . licitantes 
vencedores: VIsAmed COmÉrCIO de mATerIAl HOsPITAlAr 
lTdA - me com valor estimado de r$ 4 .641,90 (quatro mil seiscentos 
e quarenta e um reais e noventa centavos) e BeTANIAmed COmer-
CIAl eIrelI - ePP com valor estimado de r$ 69 .000,00 (sessenta e 
nove mil reais) . A ata da sessão pública, bem como a Adjudicação e 
Homologação encontram-se disponíveis na íntegra no Portal do muni-
cípio - www .baraodecocais .mg .gov .br - licitações - PP 14/18 - resul-
tado . Barão de Cocais, 14 de maio de 2018 . décio Geraldo dos santos . 
Prefeito municipal .

PreFeITurA muNICIPAl de BArÃO de COCAIs torna pública 
a abertura do Processo licitatório nº 0051/2018, Pregão Presencial - 
sistema registro de Preços Nº 0024/2018, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção - Pedra de mão, Brita e mistura, que serão destinados 
aos serviços de construção, ampliação, manutenção e reforma em espa-
ços e bens/imóveis públicos, vias públicas e ainda ao atendimento a 
famílias em situação de vulnerabilidade social, através dos programas 
realizados pela secretaria municipal de Assistência social, de acordo 
com as especificações estabelecidas no ANEXO I - Termo de Referên-
cia - do edital .lICITAçÃO eXClusIVA PArA mICrOemPresAs 
e emPresAs de PeQueNO POrTe, nos termos do Inc . I, Art . 48 
da lei Complementar 123/2006, exceto para o item 005 . sessão Pública 
dia:28/05/2018, às 09h00min . O edital e demais informações estão dis-
poníveis no site da Prefeitura, www .baraodecocais .mg .gov .br- licita-
ções - editais - PP nº 24/2018 . Barão de Cocais, 14 de maio de 2018 . 
Josiele micheline espindola - Pregoeira .

PreFeITurA muNICIPAl de BArÃO de COCAIs torna pública 
a abertura do Processo licitatório nº 0061/2018, Pregão Presencial - 
sistema registro de Preços Nº 0029/2018, cujo objeto é a aquisição de 
materiais permanentes como: aparelhos e equipamentos de comunica-
ção, aparelhos de medição e orientação, aparelhos e utensílios domésti-
cos, máquinas e utensílios e equipamentos diversos, equipamentos para 
áudio vídeo e foto, máquinas e equipamentos de natureza industrial, 
máquinas e equipamentos gráficos, máquinas ferramentas e utensílios 
de oficina, máquinas instalações e utensílios de escritório, mobiliário 
em geral e outros, para atender as demandas das secretarias municipais, 
de acordo com as especificações estabelecidas no ANEXO I - Termo de 
referência - do edital . lICITAçÃO eXClusIVA PArA mICrOem-
PresAs e emPresAs de PeQueNO POrTe, nos termos do Inc . 
I, Art . 48 da lei Complementar 123/2006, exceto para os itens 0013 e 
0018 . sessão Pública dia:29/05/2018, às 09h00min, podendo se esten-
der até o dia 30/05/2018 devido à quantidade de itens . O edital e demais 
informações estão disponíveis no site da Prefeitura, www .baraodeco-
cais .mg .gov .br- licitações - editais - PP nº 29/2018 . Barão de Cocais, 
04 de maio de 2018 . maxwell Felipe de Andrade meira – Pregoeiro .

PreFeITurA muNICIPAl de BArÃO de COCAIs torna pública 
a abertura do Processo licitatório nº 0054/2018, Pregão Presencial - 
sistema registro de Preços Nº 0027/2018, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para locação de veículos e prestação de ser-
viço com veículos pela modalidade de pregão (registro de preços) para 
atendimento das demandas de deslocamentos das secretarias, e depar-
tamentos da prefeitura municipal de Barão de Cocais, em atendimento 
às secretarias municipais de Obras e saneamento e saúde, de acordo 
com as especificações estabelecidas no ANEXO I - Termo de Referên-
cia - do edital . lICITAçÃO eXClusIVA PArA mICrOemPresAs 
e emPresAs de PeQueNO POrTe, nos termos do Inc . I, Art . 48 da 
lei Complementar 123/2006, exceto para o item 003 . sessão Pública 
dia:04/06/2018, às 10h00min; O edital e demais informações estão dis-
poníveis no site da Prefeitura, www .baraodecocais .mg .gov .br- licita-
ções - editais - PP nº 27/2018 . Barão de Cocais, 04 de maio de 2018 . 
maxwell Felipe de Andrade meira – Pregoeiro .

PreFeITurA muNICIPAl de BArÃO de COCAIs torna pública 
a reTIFICAçÃO do Processo licitatório nº 0033/2018, Pregão Pre-
sencial - sistema registro de Preços Nº 0021/2018, cujo objeto é futura 
e eventual contratação de empresa para prestação de serviços com 
caminhão tipo carroceria com munck, caminhões tipo báscula pesado 
6x4, caminhões tipo báscula médio porte, caminhões pipa tipo tanque 
médio porte, caminhões pipa tipo tanque médio porte para água potá-
vel, caminhão ¾ modelo carroceira aberta, retroescavadeira traçada, 
escavadeira de esteira, caminhão prancha, empilhadeira e rolo compac-
tador, conforme planilha anexa, em atendimento aos diversos serviços 
das secretarias municipais de obras e saneamento e meio ambiente, em 
atendimento a secretarias municipais de Obras e saneamento e meio 
Ambiente, de acordo com as especificações estabelecidas no ANEXO 
I - Termo de referência - do edital . lICITAçÃO eXClusIVA PArA 
mICrOemPresAs e emPresAs de PeQueNO POrTe para os 
itens 0010 e 0011, nos termos do Inc . I, Art . 48 da lei Complemen-
tar 123/2006 . sessão Pública dia:05/06/2018, às 09h00min; O edital 
e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura, www .
baraodecocais .mg .gov .br- licitações - editais - PP nº 21/2018 . Barão 
de Cocais, 04 de maio de 2018 . maxwell Felipe de Andrade meira 
– Pregoeiro . 

25 cm -14 1096822 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArBACENA –
 Gerência de licitação – AVIsO de lICITAçÃO – PrC nº 028/2018/ 
PP nº 007/2018 – OBJeTO: rP aquisição de lanches . ABerTurA 
dOs eNVelOPes: dia 07/06/2018 às 14:00 horas . Informações 
0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena .mg .gov .br . maria Aparecida 
eugênia . Gerente de licitação . Pablo H . Candian . Coordenador de 
Aquisições e Contratos .

2 cm -14 1096760 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA -

 modalidade de Pregão Presencial n° 003/2018 . O município de Bel-
mIrO BrAGA, na forma da lei, faz saber, que a partir das 10:00h do 
dia 25 de maio de 2018, na Prefeitura municipal na sala da comissão 
de licitação, será realizada licitação para a contratação de interessados 
no fornecimento de AQuIsIçAO de medICAmeNTOs ÉTICOs, 
GeNÉrICOs e sImIlAres e OuTrOs, CONFOrme lIsTA dA 
Cemed ANVIsA (PreçO PArA lABOrATÓrIOs e dIsTrIBuI-
dOres), PArA ATeNder A FArmÁCIA BÁsICA dO muNICÍ-
PIO, tipo maior desconto, conforme consta no edital que se encontra a 
disposição de todos os interessados na Prefeitura municipal, onde pode-
rão obtê-lo . Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma 
da lei . BelmIrO BrAGA, 11 de maio de 2018 .

3 cm -11 1096382 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA, 

modalidade Chamada Publica n° 001/2018 . O município, na forma da 
lei, faz saber, que a partir 13:00h do dia 05 de junho de 2018, na secre-
taria municipal de educação, será realizada o procedimento para a con-
tratação de interessados na CHAmAdA PÚBlICA para a aquisição de 
Gêneros alimentícios da Agricultura familiar e do empreendedor Fami-
liar rural para Alimentação escolar, conforme consta no edital que se 
encontra a disposição de todos os interessados na secretaria de educa-
ção, onde poderão obtê-lo . Para conhecimento de todos os interessados, 
expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, publican-
do-se na forma da lei . Belmiro Braga, 11 de maio de 2018 .

3 cm -11 1096373 - 1

iNSTiTuTo DE DESENVoLVimENTo GErENCiAL S.A.
CNPJ/mF 05 .485 .279/0001-64 - NIre 31300023079

Ata de AGe realizada em 30/11/17
Aos30/11/17, às 11 hs, na sede, com a totalidade . mesa: Presidente: 
Wilson risolia rodrigues secretária: Viviane Isabela de Oliveira mar-
tins . deliberações Tomadas Por unanimidade: 1 . Aprovação do Pro-
tocolo e Justificação de Incorporação. Foi aprovado, integralmente e 
sem ressalvas, o Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade 
Incorporada pela Companhia, firmado em 30/11/17 entre a Avention e 
a Companhia, que integra a presente ata como Anexo I, no qual ficaram 
estabelecidos os termos e as condições que regerão a incorporação da 
Avention pela Companhia. 2. Ratificação da Nomeação e Contratação 
da empresa especializada encarregada de elaborar o laudo de Avalia-
ção do Acervo Líquido da Avention. Foi ratificada a nomeação e con-
tratação da empresa especializada encarregada de elaborar o laudo de 
Avaliação do Acervo líquido da Avention, qual seja: As Consultoria 
Fiscal, Contábil e Tributária ltda ., sociedade empresária limitada com 
sede na rua Paraíba, n . 1 .000, Térreo, Bairro Funcionários, na Cidade 
de Belo Horizonte/mG, CNPJ/mF n . 11 .744 .581/0001-92, registrada 
perante a JuCemG NIre 3120922354-1, representada por seu sócio 
administrador e responsável técnico, Frederico da Fonseca silva, CPF/
mF n . 026 .060 .676-65, (“As Contábil”) . 3 . Aprovação do laudo de 
Avaliação do Acervo líquido da Avention . Foi aprovado, integralmente 
e sem ressalvas, o laudo de Avaliação do Acervo líquido da Aven-
tion, elaborado em 30/11/17 pela As Contábil e constante do Anexo 
II à presente ata, e que constitui base para a incorporação da socie-
dade Incorporada pela Companhia, tendo sido elaborado de acordo com 
o balanço patrimonial da Avention levantado em 30 de novembro de 
2017 . A As Contábil adotou o valor contábil do patrimônio líquido con-
tábil da Avention como critério para elaboração do laudo de Avaliação 
do Acervo Líquido da Avention, para fins da operação de incorporação, 
determinando o valor de r$26 .010,92, conforme balanço patrimonial 
da Avention levantado em 30/11/17, para o acervo líquido da Avention 
a ser incorporado pela Companhia . 4 . Aprovação da Incorporação do 
Patrimônio da Avention Ao Patrimônio da Companhia . Foi aprovada, 
integralmente e sem ressalvas, nos termos do Protocolo e Justificação 
de Incorporação da sociedade Incorporada e do laudo de Avaliação 
do Acervo líquido da sociedade Incorporada, constantes, respectiva-
mente, dos Anexos I e II da presente ata, a incorporação da Avention 
pela Companhia com versão da totalidade do patrimônio da Avention 
para o patrimônio da Companhia . Tendo em vista que a Companhia é 
a única quotista detentora de todas as quotas da Avention, não se esta-
belecerá nenhuma relação de troca em função da operação de incorpo-
ração ora aprovada, uma vez que não haverá admissão de novo acio-
nista no quadro acionário da Companhia . dessa forma, a operação de 
incorporação ora aprovada não acarretará qualquer alteração no capital 
social da Companhia, que continuará a ser de r$74 .443 .014,88, e, con-
sequentemente, não acarretará qualquer alteração no estatuto social da 
Companhia . 5 . responsabilidade e sucessão . A Avention será extinta 
a título universal, e, em consequência da incorporação e sem qualquer 
solução de continuidade, a Companhia a sucederá, a partir desta data, 
em todos os seus direitos e obrigações, conforme dispõe o artigo 1 .116 
do Código Civil e o artigo 227 da lei 6 .404/76 . 6 . Autorização Aos 
Diretores. Os Diretores da Companhia ficam desde já autorizados e 
incumbidos de praticar todos os atos e tomar as medidas e providências 
necessárias à execução e implementação das deliberações acima enu-
meradas, inclusive todos os registros e averbações necessários perante 
todos os órgãos públicos competentes . Arquivamento e Publicações . 
Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o 
registro de empresas e que as publicações legais fossem feitas e os 
livros societários transcritos . Nada mais . Junta Comercial do estado de 
Minas Gerais. Certifico Registro em sob o Nº 6441456 em 10/01/2018 . 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

14 cm -14 1097121 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 

Do NorTE DE miNAS - CiSNorTE
PP 08/2018 - O CIsNOrTe/mG torna Público o Proc . lic . para contra-
tação de pessoa jurídica para serv . de fornecimento de solução continu-
ada de impressão, cópia e digitalização, contemplando a disponibiliza-
ção de equipamentos em forma de comodato, manut . dos equipamentos, 
fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos . Proc .15/2018 . 
PP 08/2018, Tipo menor Preço por Item . edital encontra disponível das 
07:00h até 17:00h na sede do consórcio . Inf . via email: licitacao@cis-
norte .com .br . edital completo www .cisnorte .com .br . mauricio A .F .da 
Cruz- Pregoeiro Oficial.

3 cm -14 1097116 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALFENAS – 
Pregão Presencial nº 09/2018 - A Câmara municipal de Alfenas torna 
pública a abertura do Processo licitatório nº 27/2018, modalidade Pre-
gão Presencial nº 09/2018 do tipo menor preço por lote, cujo objeto 
é a aquisição e instalação de ar condicionados e manutenção de ar 
condicionados já existentes . A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 
28/05/2018 às 09:00 horas . este edital e seus anexos estarão disponí-
veis aos interessados à Praça dr . Fausto monteiro, nº 85, Centro, Alfe-
nas – mG, no horário de 08:00 as 18:00 horas, ou através do site www .
cmalfenas .mg .gov .br . sandra de Oliveira Cardoso leal - Pregoeiro

3 cm -14 1096917 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE – mG. 
Processo Administrativo nº . 012/2018 – Inexigibilidade de licitação 
nº . 007/2018 . Contratado: Instituto rui Barbosa Treinamento e Cur-
sos em Gestão Pública eIrelI, CNPJ nº . 28 .407 .129/0001-38 . Objeto: 
Pagamento de 4 taxas de inscrição no curso: As necessidades do agente 
político se atualizar, visando atender as urgências do município e for-
mas de contratos Valor total: r$ 1 .800,00 . Alexandre Freitas macedo 
- Presidente

2 cm -11 1096290 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES,

(Processo n° 911/2016) . Pregão n .º 04/2017 . extrato do Contrato 
05/2017 – 1º Termo Aditivo – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento e Administração de “Cartão Alimentação 
magnético” aos servidores da Câmara municipal de Gov . Valadares . 
Contratada: empório Card lTdA - , CNPJ Nº 04  .432 .048/0001-20, que 
ofertou a taxa de administração com percentual de -3,35% ( três inteiros 
e trinta e cinco centésimos por cento negativo) . Governador Valadares, 
14 de maio de 2018 – Vereador Paulo marcos Costa – Presidente .

2 cm -14 1097022 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES,

torna público a publicação do edital do processo licitatório na modali-
dade PreGÃO PreseNCIAl Nº 08/2018, do tipo “meNOr PreçO 
GlOBAl”, referente à contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de 
ar condicionado da Câmara Municipal, conforme especificações que 
constam do Anexo I do edital nº 08/2013, no dia 25 de maio de 2018, 
às 14 horas . Os interessados poderão retirar o edital pela internet e 
obter informações legais na Câmara municipal, situado à rua marechal 
Floriano nº 905, centro, nos dias úteis, no horário de 12 as 18h, ou pelo 
telefone do órgão (33)3272-1535, ou ainda pelo site www .camaragv .
mg .gov .br . Paulo marcos Costa, 11 de maio de 2018 .

3 cm -14 1097013 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES,

 (Processo n° 137/2018) . Termo de Convênio – Objeto: Convênio a 
título não oneroso entre a Convenente e a Bigcard, referente a um car-
tão de compras, cujo limite corresponderá a um percentual até 30% de 
seu salário, para os servidores da Câmara municipal – Contratada: Big-
card Administradora de Convênios e serviços ltda , inscrita no CNPJ 
sob o nº 04 .627 .085/0001-93 . Governador Valadares, 14 de maio de 
2018 – Vereador - Paulo marcos Costa – Presidente .

2 cm -14 1097020 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GuiriCEmA
Pregão Presencial 003/2018

A Câmara municipal de Guiricema/mG comunica que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial nº . 003/2018, no dia 28/05/2018, 
às 09:00 horas . Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos em advocacia judicial e consultoria jurí-
dica da Câmara municipal de Guiricema .edital e anexos à disposição 
dos interessados na sede da Câmara municipal . Guiricema/mG, 14 de 
maio de 2018 . José Teixeira rodrigues Junior . Presidente da Câmara .

2 cm -14 1096847 - 1
 CAmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS.

A Câmara municipal de matozinhos / mG, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, Pregão Presencial nº . 12/Cmm/2018, menor 
preço global, abertura para o credenciamento dia 25 de maio a partir das 
09h00 horas . Objeto: aquisição de material de Consumo (Gêneros ali-
mentícios) . maiores informações (031) 3712-1169, o edital na integra 
está disponível no sitewww .camaramatozinhos .mg .gov .br(aba Câmara 
Informa- processos licitatórios 2018) .

2 cm -14 1096864 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA

resulTAdO dAs AmOsTrAs dO PreGÃO Nº 001/18 - Aquisis-
ção de cestas básicas - A Câmara municipal de Nova lima, através da 
Comissão de Pregão vem publicar o resultado da diligência referente 
as amostras do Pregão de Cestas Básicas da empresa distribuidora de 
Alimetos Novo Engenho Ltda, 1ª classificada, informando a desclas-
sificação do item ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, por 
não ter cumprido as exigências do edital, abrindo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para manifestação . Nova lima, 14 de maio de 2018 . Comis-
são de Pregão .

3 cm -14 1096970 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA -

 PreGÃO PreseNCIAl Nº 002/2018 - A Comissão de Pregão torna 
público respostas de esclarecimentos solicitada pela empresa unimed 
Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho médico, referente ao Pregão 
Presencial nº 002/2018 – Contratação de pessoa jurídica especiali-
zada para a prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores 
públicos ativos e inativos do legislativo do município de Nova lima e 
dependentes, por meio de Plano/seguro saúde . As respostas de escla-
recimentos encontram-se no site www .cmnovalima .mg .gov .br . Nova 
lima, 14 de maio de 2018 . Comissão Pregão

3 cm -14 1096930 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA 

– Aditivo nº 01 /2018 ao Contrato nº 003/2017- Prestação de servi-
ços de recarga de Vale de Transporte . Fornecedor: Consórcio Ótimo 
de Bilhetagem eletrônica dotação : 3 .3 .90 .39 .00 – Outros serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica Valor Global : r$ 14 .811,85 ( Quatorze mil 
Oitocentos Onze reais e Oitenta Cinco Centavos) vigência até 31 de 
dezembro de 2018 .

2 cm -14 1096978 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABrE CAmPo/mG. 

Tomada de Preços nº 002/2018 . Torna Público, atendendo a lei nº 
8 .666/93, o resultado de Habilitação, Julgamento, Adjudicação e 
Homologação do Processo licitatório nº 046/2018, modalidade Tomada 
de Preços nº 002/2018 . Objeto: Contratação de empresa especializada 
por empreitada global para execução de obras, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra necessária, para complementa-
ção de calçamento da Av . Pedro Vitor de Oliveira, no Bairro esplanada, 
na sede do município, conforme projetos disponíveis . Foi Habilitada, 
considerada vencedora e Adjudicada pela Comissão Permanente de 
licitações a empresa: mrs CONsTruções lTdA - me, inscrita no 
CNPJ: 21 .041 .508/0001-08, com o valor total de r$ 15 .479,45 (Quinze 
mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) . O 
Prefeito municipal, em acordo com pareceres Homologa o resultado . 
Comissão Permanente de licitações . Abre Campo/mG, 14 de maio de 
2018 . márcio moreira Victor - Prefeito municipal .

4 cm -14 1096898 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ACAiACA

Prefeitura municipal de Acaiaca torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Nº 18/2018, por registro de Preço, 
para contratação de empresa para Futuro e eventual fornecimento de 
materiais esportivos, conforme especificações constantes no Termo de 
referência, sendo a abertura dos envelopes dia 25/05/2018 às 10:00 
horas . O edital e maiores informações poderão ser obtidos no site www .
acaiaca .mg .gov .br ou pelo tel . (31) 3887-1122 . Cristiano Abdo de 
souza – Presidente de CPl .

2 cm -14 1096888 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA/mG.

 Aviso do Pregão nº020/2018, Processo nº026/2018, registro de Preço 
nº 013/2018 . Objeto: Aquisição de material escolar, beca e acessórios 
para formatura para atender os alunos das escolas municipais do muni-
cípio de Açucena/mG . edital com cota reservada para mPes . Abertura 
29/05/2018 às 13:30 horas . O edital encontra-se no setor de licitações 
da Prefeitura . Telefone 33-3298-1520 e no email- licitacao@acucena .
mg .gov .br . Açucena 14 de maio de 2018 .Flaviana Fernandes ribeiro . 
Pregoeira .

2 cm -14 1096850 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG
P .P/r .P nº 025/2018 . Torna público nos termos das leis Federais nº 
8 .666/93 e 10 .520/02 e suas alterações, por intermédio de seu Prego-
eiro, o Processo nº 041/18 - Pregão Presencial, para registro de Preços 
nº 025/18 . Com abertura para o dia 28/05/18 às 10:00 horas . Objeto: 
Aquisição de refeições a serem entregues nos distritos . O edital com-
pleto e melhores informações poderão ser obtidos na sede da Prefei-
tura à Av . raul soares, 310, Centro, Tel (33) 3267-1932, das 11:00 às 
17:00 horas .
PreFeITurA muNICIPAl de AImOrÉs/mG . P .P/r .P nº 029/2018 . 
Torna público nos termos das leis Federais nº 8 .666/93 e 10 .520/02 e 
suas alterações, por intermédio de seu Pregoeiro, o Processo nº 046/18 
- Pregão Presencial para registro de Preços nº 029/18 . Com abertura 
para o dia 28/05/18 às 07:30 horas . Objeto: Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios de Panificadora. O Edital completo e melhores informações 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura à Av . raul soares, 310, Cen-
tro, Tel (33) 3267-1932, das 11:00 às 17:00 horas .
PreFeITurA muNICIPAl de AImOrÉs/mG . P .P/r .P nº 028/2018 . 
Torna público nos termos das leis Federais nº 8 .666/93 e 10 .520/02 e 
suas alterações, por intermédio de seu Pregoeiro, o Processo nº 045/18 
- Pregão Presencial para registro de Preços nº 028/18 . Com aber-
tura para o dia 29/05/18 às 07:30 horas . Objeto: Aquisição de Pneus, 
Câmera de Ar e Protetores de Pneus, novos, originais de fábrica . O 
edital completo e melhores informações poderão ser obtidos na sede 
da Prefeitura à Av . raul soares, 310, Centro, Tel (33) 3267-1932, das 
11:00 às 17:00 horas .
PreFeITurA muNICIPAl de AImOrÉs/mG . P .P/r .P nº 030/2018 . 
Torna público nos termos das leis Federais nº 8 .666/93 e 10 .520/02 e 
suas alterações, por intermédio de seu Pregoeiro, o Processo nº 047/18 
- Pregão Presencial para registro de Preços nº 030/18 . Com abertura 
para o dia 30/05/18 às 08:00 horas . Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de Lavagem e Lubrificação de veículos leves 
e pesados da frota municipal . O edital completo e melhores informa-
ções poderão ser obtidos na sede da Prefeitura à Av . raul soares, 310, 
Centro, Tel (33) 3267-1932, das 11:00 às 17:00 horas .

8 cm -14 1097114 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG

comunica que abrirá Pregão Presencial nº 034/2018, TIPO: menor preço 
por item, para aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veiculos 
a serviço da Prefeitura de Almenara . A abertura será dia 29/05/2018 às 
09h00min, na sede da Prefeitura municipal, Pça . dr . Hélio rocha Gui-
marães, nº 27, Centro - CeP: 39 .900-000 . O edital poderá ser obtido na 
Prefeitura municipal, horário: 08h00mim a 12h00mim e 14h00mim as 
18h00mim, e esta publicado no site da Prefeitura http://www .almenara .
mg .gov .br/ . Informações Telefone: (33) 3721-1360 . CPl .

2 cm -14 1096698 - 1

jussara
Highlight


