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SECuLuS EMPREENDIMENToS GERAIS S.A
CNPJ: 21.167.432/0001-61- NIRE: 3130001260-3

EDITAL DE CoNVoCAÇÃo PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAoRDINáRIA

Ficam os srs . acionistas daSECuLuS EMPREENDIMENToS 
GERAIS S.A(“Companhia”) convocados, na forma do Estatuto 
social da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada no dia 13 de agosto de 2015, às 10:00 horas, 
no auditório do Edifício seculus, localizado na Cidade de Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais, rua Paraíba, nº 330, Térreo, Bairro 
Funcionários, CEP 30.130-917, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Ratificação das deliberações constantes nas Atas 
de Assembleias Extraordinárias realizadas nas datas de 20/07/2013, 
15/11/2013, 20/12/2013 e 21/03/2014 .Belo Horizonte, 04 de agosto 
de 2015. Artur Geraldo de Azevedo -diretor Presidente .

4 cm -04 728639 - 1

GrAN VIVEr urBANIsMO s/A
CNPJ: 01 .464 .823/0001-30 - NIrE: 3130001265-4

EdITAl dE CONVOCAçÃO PArA AssEMBlEIA 
GErAl EXTrAOrdINÁrIA

Ficam os srs . acionistas da GrAN VIVEr urBANIsMO s .A . 
(“Companhia”) convocados, na forma do Estatuto social da Compa-
nhia, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser rea-
lizada no dia 13 de agosto de 2015, às 09:00 horas, no auditório do 
Edifício seculus, localizado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, rua Paraíba, nº 330, Térreo, Bairro Funcionários, CEP 
30.130-917, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Rati-
ficação das deliberações constantes nas Atas de Assembleias Extra-
ordinárias realizadas nas datas de 12/07/2013, 04/09/2013, 08/10/13, 
18/11/2013, 10/02/2014, 28/02/2014, 04/07/2014, 10/10/2014 . Belo 
Horizonte, 04 de agosto de 2015 . ricardo Ozanan silveira de Aze-
vedo - diretor Presidente .

4 cm -04 728636 - 1

GEoRADAR LEVANTAMENToS GEoFÍSICoS S.A.
 CNPJ/MF N .º 03 .087 .282/0001-02 - NIrE N .º 313 .0001942-0

EDITAL DE CoNVoCAÇÃo
ASSEMBLEIA GERAL oRDINáRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Georadar levantamen-
tos Geofísicos s/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 20 de Agosto de 2015, às 
11:00 horas, na sede da Companhia, à rua ludovico Barbosa, 151, 
Nova Lima - MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:(i)tomar as conta dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo 
em 31/12/2014 e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e 
distribuição de dividendos no referido exercício.Gustavo Marques 
do Canto Lopes- Presidente do Conselho de Administração

3 cm -04 728435 - 1
Edital de Convocação: Ficam convocados os sócios da empresaSER-
VIÇoS MÉDICoS HoSPITALARES SANTA FÉ LTDA, CNPJ: 
03 .340 .316/0001-10, NIrE: 31208318408, para se reunirem em Assem-
bléias Gerais: Ordinária e Extraordinária (AGO e AGE), a realizar-se na 
sede administrativa da empresa, na rua Gustavo Pena, n . º 116, Bairro 
Horto, Belo Horizonte, MG, CEP 31015-060, no dia 09 de setembro 
de 2 .015, às 19:00h, para seguinteoRDEM Do DIA: AGo: A) Tomar 
contas dos administradores e deliberar sobre os balanços patrimo-
niais e os resultados econômicos, referentes aos exercícios findos em 
31/12/2013 e 31/12/2014; B) Eleição dos membros da diretoria Exe-
cutiva; C) Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal; d) Outros assuntos de interesse da sociedade .AGE:A) delibe-
rar sobre a entrada e saída de sócios; B) Outros assuntos de interesse 
da sociedade . Aviso: Encontram-se à disposição dos sócios, na sede 
administrativa da empresa, os documentos a que se refere o art . 133, 
da lei 6 .404/76 . Belo Horizonte, 04 de agosto de 2015 .CLáuDIo 
RoBERTo ALVES e LuIZ CARLoS DE SouSAMELo– dire-
tores da sociedade .

4 cm -03 728140 - 1
Caratinga, 30 de Julho de 2015 .Convocação Assembleia Geral Extra-
ordináriaO Presidente do Conselho de Administração da Viação rio-
doce ltda ., com endereço à Praça dr . Calógeras-92, em Caratinga/MG, 
inscrita no CNPJ sob o nº 19 .632 .116/0001-71, no uso da atribuição que 
lhe confere o parágrafo 3º, Cláusula 7ª da Consolidação Contratual de 
22/02/2014, vem convocar os senhores cotistas para uma AGE Assem-
bleia Geral Extraordinária a se realizar conforme abaixo:Data:08 de 
Agosto de 2015 .Local: sede da Empresa em Caratinga – MG .Pauta 
do Dia:10:45 HorasEleição e Homologação do conselho de Adminis-
tração 2015/2017. Indicação e Homologação dos Membros da Dire-
toria 2015/2017. Da Representação:Contrato Social de 22/02/2014 
Clausula 7ª – Parágrafo3º:A Assembleia Geral será convocada neces-
sariamente uma vez por ano, para aprovação do Balanço Geral, e extra-
ordinariamente por requerimento do Presidente do Conselho da Admi-
nistração, como também por qualquer quotista ou grupo de quotistas 
que detenham 20% (vinte por cento) do capital social, quando julgar 
necessário .(a)O quotista poderá ser representado na Assembleia Geral 
por procurador constituído, que seja quotista ou advogado .(b)O quo-
tista poderá ser também representado por procurador, desde que tam-
bém seja quotista, determinado em acordo feito por grupos de quo-
tistas, e que esse acordo esteja devidamente arquivado na sede da 
empresa .(c)As Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) e Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) serão abertas e instaladas em primeira con-
vocação, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) do capital 
social; em segunda convocação, com intervalo de 01(uma hora) da pri-
meira convocação, com quórum de 51% (cinquenta e um por cento) do 
capital social e em terceira convocação, com intervalo de 01(uma hora) 
da segunda convocação, com os presentes . Atenciosamente:

Fernando Teixeira Grossi
 Presidente do Conselho de Administração .

7 cm -31 727710 - 1

HoSPITAL MuNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ/MG . Homo-
logação, adjudicação de ata de registro de preço e do contrato referente 
ao pregão 007/2015. Objeto: Prestação de serviços de ultrassonografia 
Vencedor: Cedisme Centro de diagnósticos por Imagens lTdA . r$ 
227 .500,00 Vigência 30/06/2015 a 30/06/2016 – Magali Batista Coim-
bra da silva – diretora Presidente .
Hospital Municipal Santana de Carandaí/MG.Homologação, adju-
dicação de ata de registro de preço e do contrato referente ao pregão 
008/2015 . Objeto: Aquisição de gás GlP . Vencedor: Posto Esperança 
lTdA . – EPP r$ 10 .950,00 . Vigência 01/07/2015 a 01/07/2016 – 
Magali Batista Coimbra da silva – diretora Presidente .
Hospital Municipal Santana de Carandaí/MG . Homologação, adju-
dicação de ata de registro de preço e do contrato referente ao pregão 
009/2015 . Objeto: Aquisição de oxigênio gás medicinal e locação de 
cilindros . Vencedor: José Francisco de Oliveira – ME r$ 129 .460,00 . 
Vigência 02/07/2015 a 02/07/2016 – Magali Batista Coimbra da silva 
– diretora Presidente .
Hospital Municipal Santana de Carandaí/MG . Homologação, adju-
dicação de ata de registro de preço e do contrato referente ao pregão 
010/2015 . Objeto: Aquisição de mesa para exame ginecológico . Ven-
cedor: Acimedic Assistência Comercias e Instalações de Equipamentos 
Médicos lTdA . – ME r$ 1 .390,00 . Vigência 03/07/2015 a 03/07/2016 
– Magali Batista Coimbra da silva – diretora Presidente .
Hospital Municipal Santana de Carandaí/MG . Homologação, 

adjudicação de ata de registro de preço e do contrato referente ao pre-
gão 011/2015 . Objeto: Aquisição de computadores e impressoras . Ven-
cedor: EPC Informática lTdA . r$ 17 .900,00 . Vigência 06/07/2015 
a 06/07/2016 – Magali Batista Coimbra da silva – diretora Presidente .
Hospital Municipal Santana de Carandaí/MG . Homologação, adju-
dicação de ata de registro de preço e do contrato referente ao pregão 
012/2015 . Objeto: Aquisição de materiais de escritório . Vencedores: 
A .J .d .r . Papelaria lTdA . r$ 17 .295,65; AlB da silva lombardi – 
ME r$ 566,16; Gisley dornellas de Mendonça e CIA – ME r$ 234,05 
e Marcília Azevedo Grossi CPF 317 .707 .976-53 – EPP r$ 2 .160,38 . 
Vigência 07/07/2015 a 07/07/2016 – Magali Batista Coimbra da silva 
– diretora Presidente .

8 cm -29 726520 - 1
A Empresa de Transportes santafé ltda, situada na rua Monte santo, 
146, Carlos Prates, inscrita no CNPJ 01 .676 .274/0001-68, informa que 
teve 03(três) blocos extraviados com 50 passagens cada, com as seguin-
tes séries: 695401 a 695450, 665251 a 665300 e 726951 a 727000 .

1 cm -04 728552 - 1
sINdICATO dAs EMPrEsAs dE FACTOrING dE MINAs 
GErAIs - CNPJ: 65 .151 .565/0001-15 - AssEMBlÉIA GErAl 
OrdINÁrIA - EdITAl dE CONVOCAçÃO . O sINdICATO dAs 
EMPrEsAs dE FACTOrING dE MINAs GErAIs, em conformi-
dade com os parágrafos primeiro e segundo do artigo 35, de seu esta-
tuto, convoca seus filiados para a Assembléia Geral Ordinária que fará 
realizar no dia 31 (trinta e um ) de agosto de 2015, na sede do sIN-
dIsFAC-MG, à Avenida Amazonas, 311 - conj . 1105 a 1108, às 17:00 
horas em primeira convocação, atingido o quorum previsto no art . 70 
do estatuto e às 17:30 horas em segunda convocação com qualquer 
número, para deliberarem sobre: a) Eleição da diretoria para o triênio 
2015/2018; b) Outros assuntos de interesse da categoria . de acordo 
com o parágrafo segundo do artigo 35 de seu estatuto, fica estabelecido 
que os registros de chapas deverão ser feito em sua sede, à Avenida 
Amazonas, 311 - conj . 1105/1108 - Bairro Centro, em Belo Horizonte 
até o dia 20 de agosto de 2015, no horário de 09:00 às 17:00 horas . Belo 
Horizonte, 31 de julho de 2015 . Jeferson Terra Passos - Presidente .

4 cm -04 728596 - 1
FuNDo MuNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS/MG- CHAMAdA 
PÚBlICA Nº . 004/2015 - O Fundo Municipal de saúde de salinas/
MG, torna pública a CHAMAdA PÚBlICA Nº . 004/2015 . Objeto: 
recebimento de propostas p/ credenciamento de empresas p/ presta-
ção de serviços Médicos na especialidade de Psiquiatria e/ou saúde 
Mental . Entrega dos envelopes de documentação até o dia 21/08/2015, 
às 08h30min, no setor de licitação da Prefeitura, situado à Praça Moi-
sés ladeia, 64, Centro . solicitação do edital através do e-mail licita-
cao@salinas .mg .gov .br ou site www .salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 
04/08/2015 . Anísio Guimarães Júnior - CPl .

3 cm -04 728634 - 1
FuNdAçÃO HOsPITAlAr dE MONTEs ClArOs - AVIsO dE 
lICITAçÃO - PrEGÃO PrEsENCIAl N .º 003/2015 (Menor preço 
por Item) para Aquisição de Medicamentos, com recursos do PrO-
HOsP . O pregão será realizado no dia 18/08/2015, às 08:30 horas . 
Maiores informações no site www .aroldotourinho .com .br ou junto 
à Comissão de licitação à Avenida João XXIII, 1 .207 - bairro Edgar 
Pereira (entrada pela Av . Presidente kennedy s/nº, guarita ao lado do 
Pronto socorro) . Telefone (038) 2101-4069 - CEP 39400-162 - Mon-
tes Claros/MG .

2 cm -04 728642 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do Interior

A CÂMARA MuNICIPAL DE BELo oRIENTE-MG.Torna 
público que fará realizar Processo licitatório nº . 0020/2015 – Pregão 
Presencial nº . 003/2015 - registro de Preços nº 003/2015 Objeto: Aqui-
sição de equipamentos de informática e outros para a Câmara Munici-
pal de Belo Oriente, MG . Edital e cadastramento: diretamente na sede 
da CÂMArA MuNICIPAl, dias úteis, das 13:00 às 16:30 hs  . Aber-
tura e Julgamento: 18/08/2015, às 09:30 hs  . BElO OrIENTE-MG, 
03/08/2015, (31) 32581976 - Maria de Fátima dos reis Martins, 
Pregoeira .

2 cm -04 728463 - 1

 CÂMARA MuNICIPAL DE NoVA LIMA (Termo de Contrato)
 Contrato nº. 073/15, firmado em 04 de agosto de 2015, entre a Câmara 
Municipal de Nova lima e a empresa Clipps Papelaria e Presentes 
lTdA-ME; Objeto: aquisição de material de escritório para o legis-
lativo . Fundamento legal: lei nº 8 .666/93; Vigência: 30 (trinta) dias 
a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado, nos termos 
do art .57 da lei 8 .666/93 .Processo Nº: 076/15, dispensaNº: 057/15; 
Cobertura Orçamentária: Elemento Orçamentário: 33903000 - Mate-
rial de Consumo; 01 .006 .01 .031 .0001 .2018 – Manutenção do Estoque 
Mínimo do Almoxarifado .Valor total: r$ 1 .486,55 (hum mil quatrocen-
tos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) .signatários: pelo 
Contratante José Geraldo Guedes e pela ContratadaBernadete Gorete 
Marques Pimenta . Nova lima, 04 de agosto de 2015 .

 CÂMArA MuNICIPAl dE NOVA lIMA (Termo de Contrato)
 Contrato nº. 074/15, firmado em 04 de agosto de 2015, entre a Câmara 
Municipal de Nova lima e a empresa Alinhamneto e Balanceamento 
Oficial Ltda - EPP; Objeto: contratação de empresa visando a prestação 
de serviço de correção do eixo traseiro completo do Veículo C4 Pallas, 
placa HlF 7378, pertencente ao legislativo . Fundamento legal: lei nº 
8 .666/93; Vigência: 03 (três) meses a partir da data de sua assinatura 
podendo ser prorrogado, nos termos do art .57 da lei 8 .666/93 .Processo 
Nº: 083/15, dispensaNº: 064/15; Cobertura Orçamentária: Elemento 
Orçamentário: 33903000 - Material de Consumo; 33903900 - Outros 
serviços de Pessoa Jurídica; 01 .006 .031 .0001 .2 .023 - Manutenção, 
Conservação e reparo de Veículos .Valor total: r$ 699,00 (seiscentos e 
noventa e nove reais) .signatários: pelo Contratante José Geraldo Gue-
des e pela Contratada leonardo de Oliveira Malta . Nova lima, 04 de 
agosto de 2015 .

7 cm -04 728571 - 1
Câmara Municipal de Nova Serrana/MG – Pl 012/2015, Tomada de 
Preços 001/2015 - convoca as empresas participantes da TP ora men-
cionada para a divulgação do resultado da reavaliação do quesito ideia 
criativa do plano de comunicação da campanha “Câmara Participativa” 
da empresa recorrente e divulgação do novo resultado, que acontecerá 
no dia 07/08/2015 às 15:00 hs na sede da Câmara Municipal . Nova ser-
rana 04/08/2015 . Enéas Fernandes rosa – Presidente da Comissão .

2 cm -04 728777 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG -Torna público - 
Extrato de Aditivo 055/2015 – 4º Termo Aditivo ao Contrato 309/2013 
da Concorrência Pública 002/2013, Processo licitatório nº 195/2013 . 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 
transporte escolar municipal, incluindo os veículos, manutenção e mão 
de obra - motoristas . Contratada: ronilda Teresa santos de souza - ME, 
CNPJ: 04 .019 .040/0001-36 . Vigência: 30/07/2015 a 29/07/2016 . Valor: 
r$ 3 .560 .849,91 .

2 cm -04 728469 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG -Torna público - 
Extrato de Aditivo 056/2015 – 4º Termo Aditivo ao Contrato 310/2013 
da Concorrência Pública 002/2013, Processo licitatório nº 195/2013 . 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 
transporte escolar municipal, incluindo os veículos, manutenção e 
mão de obra - motoristas . Contratada: Natanael santana Chaves – ME . 
CNPJ: 08 .696 .115/0001-74 Vigência: 30/07/2015 a 29/07/2016 . Valor: 
r$ 2 .221 .515,90 .

2 cm -04 728467 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 

CoNSELHEIRo LAFAIETE/ MG
ErrATA- PrEGÃO Nº 058/2015 – lEIA-sE PrEGÃO Nº 056/2015

A Prefeitura Municipal de Conselheiro lafaiete vem apresentar errata 
no referido Pregão . Onde se lê: PrEGÃO Nº 058/2015 leia-se: PrE-
GÃO Nº 056/2015 . A data de abertura permanece inalterada . Os escla-
recimentos e as informações necessárias aos licitantes poderão ser 
adquiridas no site: www .conselheirolafaiete .mg .gov .br e na sala da 
Comissão Permanente de licitação ou pelo telefone (31)3769-2533 no 
horário de 12:00 às 16:00 horas . Conselheiro lafaiete ,04 de agosto de 
2015 . Fernando Carlos Martins de Carvalho – Pregoeiro da CPl .

3 cm -04 728686 - 1
A Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicastorna publico 
a nova data Pregão 50/15, devido a alterações no edital, às 9h, dia 
19/08/2015 .

A Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicastorna público o Pre-
gão Presencial 54/15, p/ para fornecimento de óleos Lubrificantes para 
atendimento às secretarias Municipais de são Joaquim de Bicas/MG, 
às 9h, dia 20/08/15 .

2 cm -04 728644 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo DAS PEDRAS/ 
MG –Torna Público o Processo licitatório nº 68/2015, na modalidade 
de Pregão Presencial nº 36/2015 . Objeto: Aquisição de Material de 
limpeza para atender as necessidades dos diversos setores da Prefei-
tura Municipal de Conceição das Pedras, com apresentação para cre-
denciamento dos interessados em participar do certame até as 08:30 
horas do dia 18/08/2015, e sua abertura marcada para às 09:00 horas do 
dia 18/08/2015 . Informações: (35) 3664-1222 das 08 às 16 horas ou por 
e-mail: licitacao@conceicaodaspedras .mg .gov .br, o Edital estará dispo-
nível no site www .conceicaodaspedras .mg .gov .br – Benedito divino de 
Vilas Boas – Pregoeiro Oficial.

A PrEFEITurA MuNICIPAl dE CONCEIçÃO dAs PEdrAs/ 
MG – Torna Público o Processo licitatório nº 69/2015, na modalidade 
de Pregão Presencial nº 37/2015 . Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de Equipe de Apoio, locação de 
Banheiros químicos, Tendas, Palco, som e Iluminação, para atender as 
festividades da III Exposição Agropecuária de Conceição das Pedras, 
nos dias 20ª 27 de setembro de 2015 . Com apresentação para creden-
ciamento dos interessados em participar do certame até as 08:30 horas 
do dia 19/08/2015, e sua abertura marcada para às 09:00 horas do dia 
19/08/2015 . Informações: (35) 3664-1222 das 08 às 16 horas ou por 
e-mail: licitacao@conceicaodaspedras .mg .gov .br, o Edital estará dispo-
nível no site www .conceicaodaspedras .mg .gov .br – Benedito divino de 
Vilas Boas – Pregoeiro Oficial.

6 cm -04 728693 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AÇuCENA

CNPJ: 17 .005 .216/0001-42
EsTAdO dE MINAs GErAIs

PrEFEITurA MuNICIPAl dE AçuCENA/MG-extrato do 1º termo 
aditivo ao contrato administrativo nº 085/14-objeto: Prestação de ser-
viços técnicos especializados em Contabilidade Pública, assessoria na 
execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, presta-
ção de contas a órgãos de controle (tcemg, sistn, tcu, Câmara, Conse-
lhos Municipais e Portal de Transparência), Implantação da NBCACP 
(Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor Público) e 
elaboração de ldO, lOA e PPA, suporte técnico no arquivo do setor 
de contabilidade, tesouraria e convênios no Município de Açucena/
MG .Contratada: Controle Contahabil ltda-Me .Contratante: Prefeitura 
Municipal de Açucena .Prazo de validade: 28 de julho de 2015 a 28 de 
agosto de 2015 .Jirlane Alves da silva .Presidente CPl .

4 cm -04 728588 - 1
Prefeitura Municipal de Açucena/Mg-extrato de contrato admistra-
tivo nº 087/2015-objeto: Contratação, pelo município, sob regime de 
empreitada, por preço global, com medições mensais, com a Contra-
tação, pelo MuNICÍPIO, sob regime de empreitada, por preço global, 
na execução de serviços de fundação em concreto armado composto de 
sapatas isoladas interligadas com cintas de fundação .Contratada: limp´s 
contrução & conservação ltda –epp . Contratante: Prefeitura Municipal 
de Açucena/MG . Valor: r$57 .329,20(cinquenta sete mil trezentos e 
vinte nove reais e vinte centavos) .Prazo de validade: 02(dois) meses . 
Jirlane Alves da silva .Presidente CPl .

04 728676 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AÇuCENA/MG-EXTrATO 
dO 1º TErMO AdITIVO AO CONTrATO AdMINIsTrATIVO 
Nº082/14-OBJETO: Prestação de serviços de solda elétrica em refor-
mas de estruturas metálicas e serviços de serralheria na confecção de 
estruturas diversas, para atendimento de diversas secretarias da Prefei-
tura Municipal de Açucena/MG .Contratada: ClAudINEY COuTO 
rIBEIrO .Contratante: Prefeitura Municipal de Açucena/MG .Prazo: 
de 21 de julho de 2015 a 21 de julho de 2016 .Jirlane Alves da silva .
Pregoeira .

2 cm -04 728611 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE áGuA BoA-MG– Publicação 
resultado Concurso Público .Homologação Concurso Público da Pre-
feitura Municipal de Água Boa/MG- Edital nº 01/2015 e Erratas nº 01 
a 04 . O Prefeito Municipal de Água Boa/MG, no uso de suas atribui-
ções, homologa o resultado final do Concurso Público publicado no site 
www .absolutorhconcursos .com .br em 25/06/2015, através do decreto 
nº 21 de 30 de julho de 2015, para que produza os seus efeitos legais .

2 cm -04 728396 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE áGuA CoMPRIDA/MG- PrE-
GÃO ElETrÔNICO 004/2015 - O Município de Água Comprida/MG 
através Pregoeiro designado pelo decreto Municipal n° 056/2013 torna 
público que este Município fará realizar licitação sob a modalidade Pre-
gão Eletrônico 004/2015 (Processo 033 .07/2015) pelo menor preço por 
item, objetivando o registro de preços para fornecimento de material 
hospitalar par atender o departamento Municipal de saúde . recebi-
mento das propostas por meio eletrônico em www .licitanet .com .br a 
partir das 08:00 horas do dia 10 de agosto de 2015 até às 08:00 horas do 
dia 20 de agosto de 2015 . Abertura das propostas por meio eletrônico: 
das 08:01 às 08:59 horas do dia 20 de agosto de 2015 . Início da sessão 
para disputa de preços por meio eletrônico: às 13:00 horas do dia 20 de 
agosto de 2015 . local para aquisição do edital: pessoalmente no depar-
tamento de Compras e licitações, situo à Praça Carolina de Almeida, 
06 - bairro centro, Água Comprida ou no site do Município www .agua-
comprida .mg .gov .br/licitacoes - Informações: telefone (34) 3324-1228 
ou e-mail: licitacaoac@pmaguacomprida .mg .gov .br - Água Comprida/
MG, 04/08/2015 . Bruno ribeiro silva - Pregoeiro .

4 cm -04 728652 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE AIMoRÉS – MG –, Extrato de 
Edital, Processo Administrativo nº . 43/2015, Inexigibilidade de lici-
tação nº . 04/2015, através da Comissão Permanente de licitação, torna 
público a Abertura do Prazo para Credenciamento de taxistas e empre-
sas prestadoras de serviços de transporte de passageiros através de 
Vans através da Inexigibilidade de licitação nº . 04/2015, os interessa-
dos deverão procurar a Comissão Permanente de licitação e solicitar o 
devido credenciamentos a partir do dia 06/08/15 a 06/0915 . Aimorés/
MG, 04 de agosto de 2015 . Alaerte da silva, Prefeito Municipal .

2 cm -04 728684 - 1

 PREFEITuRA MuNICIPAL DE AIMoRES
 AssuNTO PrINCIPAl: lEGITIMAçÃO dE IMÓVEl

 EdITAl

O Município de Aimorés, nos termos do artigo 12 da lei Municipal 
nº. 2.273/2011 notifica a todos os interessados sobre a existência do 
Processo de legitimação de Imóvel Público nº 015/2015 requerido por 
Ataíde Marcelino de Oliveira e esposa, conferindo-lhe o prazo de 15 
(quinze) dias para que possam manifestar-se contra a referida legiti-
mação . O imóvel em legitimação está avaliado em r$1 .108,88 e mede 
200,96m² e possui as seguintes confrontações .

POsIçÃO METrOs VIZINHOs

Frente 8,87m rua Padre Anchieta, Barra Preta, 
Aimorés-MG . 

direita 24,90m Oliveiro dias de Oliveira, rua Padre 
Anchieta, nº 77, Barra Preta, Aimorés-MG .

Esquerda 24,00m Cireni Marcelino de Oliveira, rua Padre 
Anchieta, nº 99, Barra Preta, Aimorés-MG

Fundos 7,62m Afonso luiz Gonçalves, rua José Egidio 
Ferreira, nº 125, Barra Preta, Aimorés-MG .

sayonara Tavares serrano
departamento de legitimação

6 cm -04 728548 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AIMoRÉS – MG–, revogação 
Processo nº . 16/15, Pregão Presencial nº . 08/15, através da Comis-
são Permanente de licitação, torna público a rEVOGAçÃO do Pro-
cesso de licitação nº 016/2015, na modalidade “Pregão Presencial” nº 
08/2015, tipo “Menor Preço Por Item”, para aquisição de materiais para 
pavimentação e afins, os motivos da mesma se encontram na integra a 
disposição na sede desta Prefeitura . Aimorés-MG, 08 de junho de 2015 . 
Alaerte da silva, Prefeito Municipal .

2 cm -04 728707 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AIMoRÉS – MG– EXTrATO dE 
AdITIVO dIsPENsA Nº . 035/14, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para efeitos de fiscalização o extrato de Con-
trato de nº . 035/14, tendo como objeto a locação de imóvel conforme 
descrito em contrato com a sra . Paloma Teodoro Mariano, sendo o con-
trato no valor de r$ 900,00, prazo de validade 03 meses . Aimorés – 
MG, 26 de março de 2015 . Alaerte da silva, Prefeito Municipal .

2 cm -04 728696 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ALFENAS-MG .

Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2014, ref . a Pregão Pre-
sencial nº 41/2014, Processo nº 275/2014 . Contratante: Município de 
Alfenas - MG . Contratado: MG Comércio de Peças e serviços ltda 
ME, inscrita no CNPJ nº 17 .245 .159/0001-79 . do Objeto: Prorrogar 
por 09 meses o prazo de vigência do contrato de 10/07/2015 até 09/04/ 
2016 .Alfenas, 26/06/2015 . (a) Maurilio Peloso, Prefeito Municipal .
Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2014, ref . a Pregão Pre-
sencial nº 45/2014, Processo nº 313/2014 . Contratante: Município de 
Alfenas - MG . Contratado: despachante Itaypu ltda ME, inscrita no 
CNPJ nº 71 .435 .390/0001-70 . do Objeto: Prorrogar por 07 meses e 10 
dias o prazo de vigência do contrato de 21/08/2015 até 30/03/ 2016 . 
Alfenas, 29/06/2015 . (a) Maurilio Peloso, Prefeito Municipal .
Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2014, ref . a Pregão Pre-
sencial nº 09/2014, Processo nº 278/2014 . Fundo Municipal de saúde . 
Contratante: Município de Alfenas - MG. Contratado: Gráfica e Editora 
Gilcav ltda ME, inscrita no CNPJ nº 18 .242 .909/0001-11 . do Objeto: 
Prorrogar por 08 meses e 07 dias o prazo de vigência do contrato de 
25/07/2015 até 31/03/2016 . Alfenas, 24/06/2015 . (a) Maurilio Peloso, 
Prefeito Municipal .
Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2014, ref . a Pregão Pre-
sencial nº 13/2014, Processo nº 321/2014 . Fundo Municipal de saúde . 
Contratante: Município de Alfenas - MG . Contratado: despachante 
Itaypu ltda ME, inscrita no CNPJ nº 71 .435 .390/0001-70 . do Objeto: 
Prorrogar por 07 meses e 10 dias o prazo de vigência do contrato de 
21/08/2015 até 30/03/2016 . Alfenas, 29/06/2015 . (a) Maurilio Peloso, 
Prefeito Municipal .

6 cm -04 728508 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ALPINÓPoLIS/

MG – AVIsO dE lICITAçÃO
PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 058/2015, Objeto:Aquisição de 03(três) 
veículos automotores, para compor a Frota do Município de Alpinó-
polis e manutenção das atividades da Administração Municipal . data 
19/08/2015-09:00h .
O Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Alpinópolis/MG, pelo telefone (35) 3523 .1808, e-mail licita-
cao@alpinopolis .mg .gov .br ., no site www .alpinopolis .mg .gov .br . Alpi-
nópolis/MG, 04 de agosto de 2015 . Júlio César Bueno silva, Prefeito 
Municipal .

3 cm -04 728408 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ALVINÓPoLIS .Pregão Presencial 
028/2015 - Processo licitatório 165/2015 . Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica especializada para organização de Evento a ser realizado 
durante os dias 03 a 06 de setembro de 2015 e ainda, a autorização de 
uso do Parque de Exposição Monsenhor rafael . data da sessão: dia: 
14/08/2015 . Credenciamento e Entrega dos envelopes: às 10 horas . 
Abertura dos envelopes: às 10:30 horas, local: sala de licitações, Pre-
feitura Municipal de Alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – CEP 
35 .950-000 . Edital disponível no mesmo endereço, de segunda a sexta-
feira, das 12:00 às 18:00 horas . Informações pelo telefone: (31) 3855-
1369 ou pelo E-mail: licitacaoalvinopolis@gmail .com .

3 cm -03 728285 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ARAGuARI/MG– AVIsO dE 
lICITAçÃO PrEGÃO PrEsENCIAl

A prefeitura municipal de araguari-mg, torna público que, com base na 
lei federal 8 .666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, lei federal 
do pregão nº 10 .520 de 17-07-2002, decreto 7 .892/2013, lei municipal 
n .º 3 .794, de 18 de novembro de 2002, lei complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e os decretos nº 054/2002 e 105/2014, fará 
realizar a licitação na modalidade pregão sob o sistema de registro de 
preços, do tipo menor preço, visando a contratação de pessoa jurídica 
para locação de tendas 10 x 10, 10 x 18 para atender as necessidades 
na promoção de eventos, inaugurações e festividades do município e 
confecção de placa, em aço inox escovado para identificar as novas 
instalações e inaugurações a serem realizadas pelo município de ara-
guari, mediante contrato, de acordo com o edital de pregão nº 082/2015, 

Cidadania 
A água é uma coisa tão comum na nossa vida que a gente só dá valor 
quando ela falta.

ECONOMIZE

MAQUINA - 08
Realce

MAQUINA - 08
Realce


