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PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .005/2018 . o Município de araxá, torna público a 
aquisição de filmes radiológicos para serem utilizados nos aparelhos de 
raio-x da secretaria Municipal de saúde da cidade de araxá . abertura: 
29/01/18 às15:00h . Edital disponível: 17/01/18 . setor de licitações: 
0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .

PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licita-
ção . Pregão Presencial 08 .006/2018 . o Município de araxá, torna 
público a aquisição parcelada de água mineral e vasilhame para aten-
der as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
araxá . abertura: 26/01/18 às16:00h . Edital disponível: 16/01/18 . setor 
de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal 
– 10/01/18 .
PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .007/2018 . o Município de araxá, torna público a 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessida-
des de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de araxá . abertura: 
25/01/18 às 09:00h . Edital disponível: 15/01/18 . setor de licitações: 
0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .
PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .008/2018 . o Município de araxá, torna público 
a aquisição parcelada de carnes e embutidos para atender as necessida-
des de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de araxá . abertura: 
26/01/18 às 09:00h . Edital disponível: 16/01/18 . setor de licitações: 
0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .
PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .009/2018 . o Município de araxá, torna público 
a aquisição de eletrodomésticos para equipar as escolas alice Moura 
e Espaço Educativo urbano II, do bairro Pão de açúcar IV, através da 
secretaria Municipal de Educação . abertura: 31/01/18 às 15:00h . Edi-
tal disponível: 19/01/18 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely 
de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .

PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .010/2018 . o Município de araxá, torna público 
a contratação de empresa para o fornecimento de peças e prestação de 
serviços de mão de obra mecânica, para a manutenção da frota de veí-
culos leves da Prefeitura Municipal de araxá . abertura: 31/01/18 às 
09:00h . Edital disponível: 19/01/18 . setor de licitações: 0(34)3691-
7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .

PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .011/2018 . o Município de araxá, torna público 
a concessão onerosa de uso para exploração comercial e administração 
dos espaços comerciais loja 01 (lanchonete) e loja 02(empório) locali-
zadas dentro do Parque do Cristo de Araxá, conforme especificações e 
descrições técnicas constantes do Termo de referência e seus anexos, 
deste Edital . abertura: 01/02/18 às 09:00h . Edital disponível: 15/01/18 . 
setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Muni-
cipal – 11/01/18 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratificação, 
Homologação e adjudicação de licitação - Edital de Credenciamento 
Processo nº 29/2017 – Inexigibilidade nº 12 .003/2017 . o Prefeito 
Municipal de araxá, no uso de sua atribuições legais, tendo em vista 
o que consta no Edital de Credenciamento nº 29/2017– Inexigibilidade 
nº 12 .003/2017, considerando a legitimidade do procedimento licitató-
rio, resolve raTIFICar e HoMoloGar , a presente licitação, adju-
dicando seu objeto e convocando a credenciada Fernando Honorato 
Borges Eireli para assinatura do contrato . aracely de Paula, Prefeito 
Municipal – 06/09/17 .
PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de remarca-
ção de licitação . Pregão Presencial 08 .195/2017 . objeto: aquisição de 
medicamento rituximabe - Mabthera - para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde de araxá, em cumprimento a ordem 
Judicial . o Município de araxá, comunica as interessadas que em vir-
tude do processo em epígrafe ter sido classificado como deserto, fica 
designada nova data de abertura para o dia 24/01/18 às 14:00 h . Edital 
disponível: 12/01/17 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de 
Paula, Prefeito Municipal – 11/01/18 .

20 cm -11 1049570 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

 aviso de licitação Pregão nº 06/18- objeto: rEGIsTro DE PrE-
ços para aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos 
e máquinas da frota Municipal . DaTa Da aBErTura:24/01/18– 
Quarta-feira,prevista para 12:30H . Mais informações e Edital completo 
junto à Prefeitura Municipal de areado, tel . (35) 3293-1333, r . 230, 
compras@areado .mg .gov .brou www .areado .mg .gov .br .
 Termo aditivo ao contrato do Pregão nº 030/2016, ref . a contrata-
ção de empresa especializada para execução de serviços de operação 
e manutenção das atividades de coleta, transporte, armazenamento, 
tratamento e destinação final de resíduos das Unidades de Saúde do 
Município de areado, os tipos de lixos coletados são: grupos a, B 
e E . Partes: Prefeitura x sTErICYClE GEsTÃo aMBIENTal 
lTDa . o objeto do presente instrumento é alterar a razão social da 
empresa sTErlIX aMBIENTal TraTaMENTo DE rEsÍDuos 
lTDa parasTErICYClE GEsTÃo aMBIENTal lTDa comCNPJ 
01 .568 .077/0015-20 e renovar o contrato nº 18/2017, prorrogando a 
vigência de 31/12/2017 a 31/12/2018 ou até a elucidação da nova licita-
ção . ass . 27/12/2018 . Pedro Francisco da silva – Prefeito .
Contrato nº 01/18 do pregão nº 03/17 ref . a aquisição de combus-
tíveis para abastecimento de veículos e máquinas da frota munici-
pal . Partes: Prefeitura x JoÃo alÍPIo Da CosTa – EPP: valor r$ 
281 .579,00, ass .: 01/01/18 e vigência: 10/02/18 – Pedro Francisco da 
silva – Prefeito .
Termo aditivo nº 12/18 do pregão 03/17 ref . a aquisição de combus-
tíveis para abastecimento de veículos e máquinas da frota municipal . 
Partes: Prefeitura x JoÃo alÍPIo Da CosTa – EPP . objeto: reajus-
tar o preço da gasolina comum de r$ 4,04 para r$ 4,24 e do óleo diesel 
comum de r$ 3,24 para r$ 3,39; ass .: 01/01/18 – Pedro Francisco da 
silva – Prefeito .
Contrato nº 27/18 da Dispensa de licitação nº 01/18 ref . a locação do 
imóvel à rua Monsenhor Matias, nº 405, Centro destinado a instalação 
e funcionamento do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culo - sECoN . Partes: Prefeitura x rosÂNGEla GoMEs rIBEIro 
DE FarIa, valor r$ 960,00 mensais, totalizando r$ 11 .520,00, ass .: 
05/01/18 e vigência: 05/01/19 – Pedro Francisco da silva – Prefeito .

8 cm -11 1049599 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BALDim/mG

 aVIso DE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 003/2018 . 
a Prefeitura Municipal de Baldim/MG torna público que realizará 
Processo licitatório Nº . 003/2018, na Modalidade Pregão Presen-
cial Nº . 003/2018, para registro de preços para eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal para suprir as 
necessidades da secretaria Municipal de saúde de Baldim . Tipo da 
licitação: Menor Preço por ITEM: Data de entrega dos envelopes de 
Proposta e Documentação: 25/01/2018 até às 08:00h . Maiores informa-
ções e o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal 
de Baldim, na rua Vitalino augusto, 635, Centro - Telefax: (31) 3718-
1255, ou pelo e-mail: licitacao@baldim .mg .gov .br, Henrique simão de 
Barros– Pregoeiro Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal DE BalDIM/MG
 aVIso DE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 002/2018 . a 
Prefeitura Municipal de Baldim/MG torna público que realizará Pro-
cesso licitatório Nº . 002/2018, na Modalidade Pregão Presencial Nº . 
002/2018, para contratação de empresa para prestação de serviços de 
transporte escolar . Tipo da licitação: Menor Preço por Item: Data de 
entrega dos envelopes de Proposta e Documentação: 24/01/2018 até às 
08:00h . Maiores informações e o edital completo poderão ser obtidos 
na P . M . de Baldim, na rua Vitalino augusto, 635, Centro - Telefax: 
(31) 3718-1255, ou pelo e-mail: licitacao@baldim .mg .gov .br, Henrique 
simão de Barros– Pregoeiro Municipal .

5 cm -11 1049258 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS

torna público a HoMoloGaçÃo do Processo licitatório Nº 
00102/2017, Pregão Presencial nº 0048/2017, do tipo menor preço Glo-
bal, que possui como objeto a contratação de empresa prestadora de ser-
viço de segurança e medicina do trabalho, a fim de elaborar programa 
de prevenção de riscos ambientais (PPra), realização de monitoramen-
tos de agentes ambientais e emissão de laudo técnico de insalubridade 
(lTI) e laudo técnico periculosidade (lTP), nas unidades da prefeitura 
municipal de barão de cocais . licitante vencedor: HElP CoNsulT 
MEDICINa oCuPaCIoNal E sErVIços lTDa - ME com valor 
total estimado de r$ 92 .319,00 (noventa e dois mil trezentos e deze-
nove reais); Barão de Cocais, 09 de janeiro de 2018 . Décio Geraldo dos 
santos, Prefeito Municipal .

3 cm -09 1048556 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rEDuTo,mG
aVIso DE lICITaçÃo-o Município de reduto torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 03/2018, sistema 
de registro de Preço 03/2018, aquisição futura de pneus, câmaras de ar 
e protetores, para atender as necessidades da frota Municipal, sendo a 
abertura dos envelopes dia 05/02/2018, às 09:00 horas . o edital e maio-
res informações poderão ser obtidos no setor de licitações, na av . Fer-
nando Maurílio lopes, 12 - Centro, em reduto (MG), CEP 36 .920-000, 
de 08:00 às 17:00 horas, telefone (33) 3378-4155 . ana lucia Pereira 
Baia , pregoeira .

3 cm -10 1049169 - 1
PrEFEiTurA muNiCiCPAL DE rAuL SoArES-mG 

- Prefeitura de raul soares informa que realizará Processo seletivo 
para contratação de servidores na área da educação, em diversos cargos 
temporários, para vagas disponíveis, conforme edital 01/2018, disponí-
vel em seu quadro de avisos e no site da organizadora www .maximaau-
ditores .com .br  . raul soares,MG 09/01/2018

2 cm -09 1048598 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoÃo Do mANHuAÇu/ mG
 PrEGÃo PrEsENCIal 03/2018 a Prefeitura Municipal de são João 
do Manhuaçu através de sua Pregoeira, torna público a abertura do Pro-
cesso licitatório nº 06/2018, na forma presencial, regido pela lei Fede-
ral n .º 10 .520, de 17/07/2002, lei Federal nº 8 .666 de 21/06/1993 e 
suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocató-
rio . objeto: contratação de prestação de serviços de Transporte Esco-
lar para o Município de são João do Manhuaçu/MG . Credenciamento 
e abertura dos licitantes: 25/01/2018 ás 14hs00min- Pregoeira- aNa 
aParECIDa DoMICIaNo

3 cm -11 1049393 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA. 

aviso Pregão nº 002/2018-Processo nº-002/2018 registro de Preço 
nº002/2018. Objeto: Aquisição de confecção de impressos gráficos em 
atendimento às diversas secretarias do Município de açucena/MG . Edi-
tal com cotas reservadas pra MPE . abertura: 25/01/2017 às 09h30min 
horas . o Edital encontra-se no setor de licitações da Prefeitura-Tele-
fone 33-3298-1520 - email: licitação@acucena .mg .gov .br . açucena, 11 
de janeiro de 2018 .Flaviana Fernandes ribeiro .Pregoeira .

2 cm -11 1049385 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG. 

P .P/r .P nº 006/2018 . 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 006/18 - Pregão Presencial registro de Preços nº 
006/18, com abertura para o dia 26/01/18 às 07:30 horas . objeto: aqui-
sição de Gêneros alimentícios . o Edital completo e melhores informa-
ções poderão ser obtidos na sede da Prefeitura à avenida 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 007/2018 . 
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 007/18 
- Pregão Presencial, para registro de Preços nº 007/18, com abertura 
para o dia 29/01/18 às 07:30 horas . objeto: aquisição de Material de 
Construção e Afins. O Edital completo e melhores informações poderão 
ser obtidos na sede da Prefeitura à avenida raul soares, 310, Centro, 
Tel (33) 3267-1932, das 11:00 às 17:00 horas .

4 cm -11 1049469 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA – mG

Extrato de contrato nº 88/2017, Convite nº 07/2017, advogada: Dinah 
Ferraz Veloso, objeto: contratação de profissional liberal devidamente 
escrito na ordem dos advogados do Brasil para prestar serviços de 
assessoria jurídica à Prefeitura Municipal de almenara, valor: r$ 
66 .000,00 .

 Prefeitura Municipal de almenara/MG comunica que abrirá Tomada 
de Preços nº 01/2018, TIPo: menor preço global, objetivando a contra-
tação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção 
de uma quadra esportiva, coberta e com vestiario na Escola Municipal 
Tinah ripalta de Menezes – Termo de Compromisso PaC 209112/2014 
– FNDE . a abertura será dia 31/01/2018 às 09h00min, na sede da Pre-
feitura Municipal, Pça . Dr . Hélio rocha Guimarães, 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/ . Infor-
mações Telefone: (33) 3721-1360 . CPl .

4 cm -11 1049231 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA

 torna público o interesse em aderir à ata de registro de Preços decor-
rente do PP srP 15/2017 da Prefeitura de aguas Formosas/MG com o 
objetivo da locação de estrutura para eventos (som, palco e gerador), 
destinados ao EVENTo DE CoMEMoraçÃo Dos 80 aNos DE 
EMaNCIPaçÃo PolÍTICo-aDMINIsTraTIVa DEsTE MuNICÍ-
PIO. Beneficiário da ARP: ACS Souza-ME Valor Total: R$ 71.173,32 
(setenta e um mil, cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos) .
ademir Costa Gobira-Prefeito Municipal .

Prefeitura Municipal de almenara/MG - Extrato dos Contratos: nº 
03/2018-adesão 01/2018 . Contratada: aCs souza-ME . Valor: r$ 
13 .897,20 . objeto: locação de cabines de banheiros químicos . nº 
04/2018-adesão 02/2018 . Contratada: lC MaTErIaIs DE CoNs-
TruçÃo ITaoBIM lTDa-ME . Valor: r$ 29 .295,00 . objeto: loca-
ção de cercamento e estrutura em box truss-ref . PP para srP 024/2017 
da Prefeitura de Itaobim/MG . nº 05/2018-adesão 03/2018 . Contratada: 
aCs souza-ME . Valor: r$71 .173,32 . objeto: locação de estrutura para 
eventos (som, palco e gerador) . ref . PP para srP 015/2017 da Pre-
feitura de Águas Formosas/MG . ambos destinados ao EVENTo DE 
CoMEMoraçÃo Dos 80 aNos DE EMaNCIPaçÃo PolÍTICo-
aDMINIsTraTIVa DEsTE MuNICÍPIo e com vigência de 150 dias . 
ademir Costa Gobira – Prefeito Municipal .
 Prefeitura Municipal De almenara/MG - Primeiro Termo aditivo - 
Contrato 068/2017, PP 047/2017 – Empresa: roberto de souza – ME . 
Fica prorrogada a vigência do contrato para 20/04/2018 e altera-se 
dotação orçamentária para as vigentes em 2018 . ademir Costa Gobira 
- Prefeito Municipal .

6 cm -11 1049270 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
 - PrC 002/2018 – Pregão Presencial 001/2018 . o Município de alvi-
nópolis torna público a realização de licitação para outorga de permis-
são de uso, a título precário e oneroso, de barracas e espaços públicos 
localizadas na região da Praça são sebastião e no Estádio Municipal 
Quebra Pé, no Município de alvinópolis, no período compreendido 
entre 9 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2018, durante as festividades 
do Carnaval 2018 . Data da sessão: Dia: 24/01/2018 . 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 alvi-
nópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – CEP 35 .950-000 . Edital dispo-
nível 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: licita-
cao@alvinopolis .mg .gov .br . alvinópolis, 11 de janeiro de 2018 .

3 cm -11 1049507 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG

 – aviso de licitação . Pregão Presencial 08 .002/2018 . o Municí-
pio de araxá, torna público a aquisição parcelada de pães para aten-
der as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
araxá . abertura: 30/01/18 às 09:00h . Edital disponível: 18/01/18 . setor 
de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal 
– 10/01/18 .

PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .003/2018 . o Município de araxá, torna público a 
contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação 
de aparelhos de ar condicionado, para atender as necessidades de diver-
sas secretarias da Prefeitura Municipal de araxá . abertura: 30/01/18 às 
14:00h . Edital disponível: 18/01/18 . setor de licitações: 0(34)3691-
7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .

PrEFEITura MuNICIPal DE araXÁ/MG – aviso de licitação . 
Pregão Presencial 08 .004/2018 . o Município de araxá, torna público 
a aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessida-
des de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de araxá . abertura: 
29/01/18 às09:00h . Edital disponível: 17/01/18 . setor de licitações: 
0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito Municipal – 10/01/18 .

rEDE ÂNCorA - mG imPorTADorA, EXPorTADorA 
E DiSTriBuiDorA DE AuTo PEÇAS S/A

CNPJ 05 .916 .095/0001-01 - NIrE nº 3130001853-9
Edital de Convocação de assembléia Geral Extraordinária . socie-
dade anônima de capital fechado, com sede e foro da companhia é 
a cidade de Belo Horizonte, MG, com endereço à rodovia do anel 
rodoviário Br 262, KM 15,3, Galpão dos Fundos, Bairro Engenho 
Nogueira, CEP .: 31 .310-295, por sua diretoria, nos termos do art . 124, 
da lei 6 .404/76, CoNVoCa os seus acionistas para que compareçam 
à assembléia Geral Extraordinária da companhia, no dia 19 de janeiro 
de 2018, às 18h00 em primeira convocação, e às 19h em segunda con-
vocação, a ser realizada nas dependências da sua sede, tendo como 
ordem do dia: (a) alteração de endereço da sede da companhia; (b) 
alteração do objeto social; (c) alteração do estatuto social em decor-
rência da alteração de endereço da sede da companhia e do objeto 
social (d) outros assuntos de interesse social, com a re-ratificação 
de deliberações anteriores, se for necessário . Belo Horizonte, 08 de 
janeiro de 2018 Carlos alberto Perozini Vaz Pereira

4 cm -09 1048325 - 1
iNSTiTuTo CuLTurAL NEWToN PAiVA FErrEirA LTDA.

CNPJ/MF 16 .521 .155/0001-03 - NIrE 31 .207 .248 .511
CoNVoCaçÃo DE rEuNIÃo aNual DE sÓCIos

Na forma do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, ficam convocados 
os Senhores Sócios Quotistas do INSTITUTO CULTURAL NEWTON 
PaIVa FErrEIra lTDa ., a participarem da reunião de sócios que se 
realizará no dia 19 (dezenove) de janeiro de 2018 às 09hs (nove horas), 
na sede da sociedade, localizada à rua José Cláudio rezende, nº 420, 
Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre o seguinte: 
a rerratificação da ata de reunião de sócios realizada em 03 de março 
de 2017, especificamente quanto à destinação do resultado econômico 
e distribuição de lucros relativos ao exercício de 2015 . Informações 
adicionais sobre a ordem do dia estão à disposição dos sócios na sede 
da sociedade . Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2018 . rICarDo DE 
souZa aDENEs - Diretor

4 cm -10 1048718 - 1
 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo - SAAE

Pregão Presencial nº 02/2018 – aviso de licitação . o saaE de Central 
de Minas torna público que fará realizar, às 09 horas e 30 minutos, do 
dia 29 de janeiro de 2018, licitação pública na modalidade Pregão Pre-
sencial para aquisição de produtos, vidrarias e equipamentos químicos . 
os interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede do saaE de 
Central de Minas, sala da Comissão Permanente de licitação, locali-
zada na rua José regina, n° 124, Centro de Central de Minas – MG 
ou pelo e-mail: saaecentral@hotmail .com . Informações complementa-
res poderão ser obtidas através do telefone 33 – 3243-1246 – Central 
de Minas, 11/01/2018 – luciene Cabral silva Ferreira – Presidente da 
CPl .

3 cm -11 1049266 - 1
CoNSorCio DE SAÚDE E DESENVoLVimENTo DoS 

VALES Do NoroESTE DE miNAS - CoNVALES
EXTraTo DE HoMoloGaçÃo – Processo 017/2017 – Pregão 
Presencial 012/2017 – Contratação de pessoa jurídica do ramo perti-
nente, para prestação de serviços de manutenção corretiva e preven-
tiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados . 
Empresa homologada: Damasceno Construções ltda . Epp – CNPJ: 
18 .097 .208/0001-36 - Valor por ponto: r$ 3,90 (três reais e noventa 
centavos) . arinos-MG, 10/01/2018 . Marden Junior Teles Pereira da 
Costa – Presidente .

2 cm -11 1049586 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE AimorÉS

 Pregão presencial nº 01/2018 - aVIso DE lICITaçÃo – o saaE 
DE aIMorÉs/MG, torna público a realização do Processo licitató-
rio n° 01/2018, Pregão presencial nº 01/2018, visando a contratação 
de empresa para concessão de licença de uso de sistemas Integrados 
de Gestão Pública Municipal . abertura do certame dia 23/01/2018 às 
14:30 h . Maiores informações pelo telefone (33) 3267-1119, e-mail: 
compras@saaeaimores .mg .gov .br ou pelo site: www .saaeaimores .
mg .gov .br (licitações Públicas) .

3 cm -11 1049426 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALVorADA DE miNAS/mG,
 torna pública a homologação do Concurso Público - Edital n° 01/2017 
- Inf (31) 2526 5757 -www .absolutorhconcursos .com .br

1 cm -10 1048846 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG
- Pregão Presencial nº 01/2018: a Câmara Municipal de Barão de 
Cocais, através de sua Pregoeira, torna Público aos interessados que 
fará realizar o Pregão Presencial nº 01/2018, no dia 26/01/2018, às 14 
horas, para registro de preços para eventual aquisição de peças e car-
tuchos de toner para as impressoras da Câmara Municipal . Para con-
sulta e conhecimento dos interessados, o Edital permanecerá disponível 
para download no site oficial da Câmara Municipal: www.cmbarao-
decocais.mg.gov.br e afixado no quadro de avisos localizado no hall 
de entrada do Edifício Dom luciano Pedro Mendes de almeida (sede 
da Câmara Municipal), podendo ser obtido, também, na secretaria da 
Câmara Municipal, no horário de 12 às 18 horas, de segunda a sexta-
feira . Barão de Cocais, 11 de janeiro de 2018 . leonei Morais Pires - 
Presidente da Câmara . andréia Patrícia Gonçalves - Pregoeira .

3 cm -11 1049435 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE CArmÉSiA
 Extrato do Contrato nº 01/2018 Contratante: Câmara Municipal de 
Carmésia; Contratada: JMPM Consultores associados EIrElI; objeto: 
Consultoria Técnica Especializada de Consultoria Jurídica na área de 
Direito Público (Constitucional e administrativa) especialmente para 
auxiliar o Poder legislativo na elaboração de projetos de lei de sua 
competência, propostas de Emenda à lei orgânica Municipal, elabora-
ção de resolução, Decretos legislativos e demais atos de sua compe-
tência no valor total de r$ 48 .000,00 (quarenta e oito mil) e atos Judi-
ciais no valor estimado de r$ 5 .000,00 (cinco mil reais) no exercício 
de 2018; Prazo: até 31/12/2018 Data 10/01/2018; Humberto Magalhães 
Madureira - Presidente da Câmara .

3 cm -11 1049524 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE Dom SiLVÉrio/mG
- inscrita no CNPJ sob o nº 01 .759 .101/0001-03- Processo licitatório 
nº 001/2018- Dispensa nº 001/2018 Contrato nº001/2018 . Contratante: 
CÂMara MuNICIPal DE DoM sIlVÉrIo . Contratado: PoNTE-
NET TElEINForMaTICa lTDa . objeto:prestação de serviços de 
contratação de internet banda larga da seguinte forma: Velocidade de 
navegação de 7MBPs (sete megabytes por segundo); o serviço estará 
disponível em 24(vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias 
da semana, a partir de sua ativação até o término deste contrato, res-
salvadas as interrupções causadas por caso fortuito ou motivo de força 
maior nas dependências da sede da Câmara Municipal de Dom silvério/
MG . Validade do contrato 089(oito) de janeiro de 2018 a 31/12/2018 . 
Valor estimado r$ 2 .400,00 (dois mi e quatrocentos reais), divididos 
em 12(doze) parcelas iguais de r$ 200,00 (duzentos reais) cada . Dota-
ção 01 .01 .01 .01 .031 .0101 .2002 Manutenção atividades Câmara Muni-
cipal – 3 .3 .90 .39 .00 – outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
- ficha 00022, ou com ficha e dotação correspondente. Dom Silvério/
MG, 08/01/2018 . sérgio Cristiano alves- Presidente do legislativo 
2017/2018 .

4 cm -11 1049269 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA/mG
a Comissão de Pregão torna pública a redesignação da sessão de habi-
litação da 3ª colocada referente o Processo Nº 040/2017 - Pregão Pre-
sencial Nº 011/2017, sujo objeto é a Contratação de serviços conti-
nuados de solução Integrada Tecnológica (sIsTEMa DE GEsTÃo 
PÚBlICa) englobando licença de uso de programas de computador 
(softwares), instalação, implantação, configuração, customização, aten-
dimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manuten-
ção com atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, con-
versão/migração de dados . a convocação encontra-se na íntegra no 
site www .cmnovalima .mg .gov .br . Nova lima, 11 de janeiro de 2018 . 
Comissão de Pregão .

3 cm -11 1049482 - 1
CAmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo

ProCEsso lICITaTÓrIo 143/2017
CoNCorrENCIa 001/2017

aTa DE HaBIlITaçÃo
ata de habilitação referente ao Processo licitatório nº143/2017, Con-
corrência nº001/2017, cujo objeto consiste seleção e contratação de 
empresa com vistas à prestação, de forma contínua de acordo com a 
demanda, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, 
para atender as necessidades da Câmara Municipal de são Gonçalo do 
rio abaixo . aos 11 (onze) dias do mês de Janeiro de 2018, às 08:30hs 
(oito horas e trinta minutos), a Comissão Permanente de licitação devi-
damente constituída pela Portaria nº 02/2018, se reuniu para analisar os 
documentos de habilitação; os apontamentos dos licitantes na ata de 
abertura; e os documentos solicitados no dia 03 de Janeiro . Foram apre-
sentados no prazo estipulado a documentação das empresas: Ágile 
Empreendimentos e serviços lTDa EPP; Construtora Madema Eirele 
- ME; lamounier Construções e serviços Eirele ME; e sergame servi-
ços Gerais lTDa . a Construtora Madema Eirele - ME apresentou na 
tarde do dia 09 de janeiro a CND Federal a qual a CPl havia concedido 
prazo para regularização . assim a CPl resolve dar prosseguimento ao 
ato para fins de habilitação dos licitantes. A Comissão procedeu à aná-
lise da documentação do envelope Nº 01 – HaBIlITaçÃo, das lici-
tantes acima identificadas bem como dos documentos encaminhados 
posteriormente a pedido da CPl . Durante exame dos documentos, a 
Comissão constatou que: Foram apresentados pela empresa Ágile 
Empreendimentos e serviços lTDa – EPP os seguintes atestados de 
capacidade técnica: 1 . Conselho regional de administração; 2 . 
Empresa Municipal de Transporte e Transito de Betim (TraNsBE-
TIM); 3 . Fundação de assistência Medica e de urgência de Contagem 
(FaMuC); 4 . Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG); 5 . Companhia Mineira de Promoções(ProMINas) / 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas gerais (CoDE-
MIG); 6 . Delegacia da receita Federal em uberlândia; 7 . Companhia 
de saneamento de MG (CoPasa); 8 . Fundação osvaldo Cruz; 9 . Fun-
dação Cultural alfredo Ferreira lage; 10 . serviço Nacional de apren-
dizagem Comercial(sENaC) . a empresa Ágile apresentou Contratos; 
Notas de empenhos; Notas fiscais e Relação de CAGED compatível aos 
atestados de capacidade técnica que foram apresentados no momento 
da licitação . Passou-se então a conferencia dos atestados de capacidade 
técnica apresentados pela empresa lamounier Construções e serviços 
Eirele ME, foram eles: 1 .Fundação Municipal de Cultura lazer e 
Turismo; 2 .Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná; 3 .Prefeitura 
Municipal de Brasília de Minas; 4 .Prefeitura Municipal de Guapiara; 
5 .Prefeitura Municipal de Iguatama; 6 .Prefeitura Municipal de Janaúba . 
a empresa lamounier apresentou Contratos; relação de CaGED; e 
ordem de serviço compatível aos atestados de capacidade técnica que 
foram apresentados no momento da licitação . Porém não apresentou as 
notas de empenho solicitadas pela CPL, e nem justificou a ausência das 
mesmas . a mesma apresentou também o contrato e CaGED correspon-
dente á uma prestação de serviços na Prefeitura Municipal de Cascavel, 
porém como o atestado correspondente não havia sido apresentado no 
momento da abertura dos envelopes, a mesma não possui validade 
alguma . Na conferencia dos atestados de capacidade técnica apresenta-
dos pela empresa sergame serviços Gerais lTDa, a mesma apresentou 
os seguintes atestados: 1 .Prefeitura Municipal de Itabira; 2 .Prefeitura 
Municipal de são Gonçalo do rio abaixo . a empresa sergame apre-
sentou Contratos; Notas de empenhos; e relação de CaGED compatí-
vel aos atestados de capacidade técnica que foram apresentados no 
momento da licitação . Passou-se então a conferencia dos atestados de 
capacidade técnica apresentados pela empresa Construtora Madema 
Eirele - ME, foram eles: 1.Resgate Drummond LTDA; 2.WR Trans-
porte e Terraplanagem lTDa; 3 .salles e Filho lTDa - ME; 4 .Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus do amparo; 5 .Comunicasom Promoções 
lTDa - ME . a empresa Madema apresentou Contratos; Nota de empe-
nho, e relação de CaGED apenas da Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus do Amparo; Não apresentando nenhuma justificativa pela ausên-
cia das documentações das demais empresas . Porém em analise a CPl 
constatou que o objeto do Contrato com a prefeitura de Bom Jesus do 
Amparo; da Nota fiscal; e da Ordem de pagamento, é incompatível ao 
atestado de capacidade técnica apresentado durante a licitação, e ao 
objeto da presente licitação; o referido atestado tem como objeto: 
“Prestação de serviços de terceirização e agenciamento de mão de 
obra”; já o contrato da ata de registro de preços apresentada pelo lici-
tante, consta como objeto: “Prestação de serviços de limpeza e manu-
tenção urbana e rural, compreendendo capina manual e varrição, capina 
química, roçada, poda de arvores, retirada de entulhos e limpeza de 
redes de esgoto, córregos e canais .” . a CPl ressalta que as empresas 
Ágile Empreendimentos e serviços lTDa EPP; lamounier Constru-
ções e serviços Eirele ME; e sergame serviços Gerais lTDa . cumpri-
ram a exigência da CPL de que: “protocolem da Câmara Municipal de 
são Gonçalo do rio abaixo, até as 17h do dia 10/01/2018, quarta-feira, 
os seguintes documentos, que deverão ser apresentados emoriginal ou 
Cópia autenticada em cartório, ou por membro da Comissão Perma-
nente de licitação da Câmara Municipal”; No entanto a empresa Cons-
trutora Madema Eirele – ME apresentou os documentos em cópia sim-
ples, descumprindo uma das exigências da CPl . a CPl passou a 
analise dos levantamentos dos licitantes na abertura dos envelopes na 
reunião ocorrida em 28 de Dezembro de 2017; Em relação ao questio-
namento do senhor Keiller Guerra Martins, a CPl conclui que as exi-
gências das cláusulas 57 e 60 das Convenções Coletivas de Trabalho 
não constituem falta passível de inabilitação das licitantes; Em relação 
ao questionamento apresentado pelos senhores Danilo Emanuel 
Macedo e Julio augusto Martins Figueiredo Pinto sobre a ausência da 
declaração de inexistência de fato impeditivo da empresa lamounier, a 
CPl concorda com a ausência da mesma; e em relação ao questiona-
mento do senhor Danilo Emanuel Macedo de que “Nenhuma outra 
empresa apresentou atestados conforme exigido no edital, conforme 
exige item 5.5 letra “d” exigido na pagina 09. (assinado pelo conta-
dor)”; a CPl responde que há erro material no edital quanto à exigência 
de assinatura do contador nos atestados de capacidade técnica, sendo 
que, deveria constar 5.5 letra “c”, e não letra “d”, eis que a letra “c” trata 
de documentos de habilitação econômico-financeira; a CPL esclarece 
ainda que o atestado de capacidade técnica é assinado pelo represen-
tante dos clientes pessoa jurídica de direito público ou privada, sendo 
totalmente desnecessária a assinatura de contador . sendo assim a CPl 
declara Habilitadas as empresas agile Empreendimentos e serviços 
lTDa EPP; e sergame serviços Gerais lTDa . E declara Inabilitada a 
empresa Construtora Madema Eirele – ME; por não ter apresentado 
atestado de capacidade técnica compatível ao objeto da licitação; por 
não ter apresentado os documentos em originais ou copia autenticada 
conforme exigido pela CPl; por não ter apresentado os Contratos, 
registro de CaGED e Notas de empenhos das empresas: resgate 
Drummond LTDA, WR Transporte e Terraplanagem LTDA, Salles e 
Filho lTDa – ME, e Comunicasom Promoções lTDa – ME; de forma 
que a CPl foi impossibilitada de validar os referidos atestados de capa-
cidade técnica . a CPl declara também Inabilitada, a empresa lamou-
nier Construções e Serviços Eirele ME; pela ausência da “Declaração 
de inexistência de impedimentos para contratar com a Câmara Munici-
pal e de não possuir entre os proprietários da empresa nenhum ocupante 
de cargo público ou de titular de mandato eletivo no Município de são 
Gonçalo do rio abaixo”, conforme solicitada no item 5 .5 letra (a) do 
edital; e pela ausência das notas de empenho solicitadas pela CPl . a 
Comissão irá aguardar eventual interposição de recurso pelas licitantes 
na forma do art . 109, da lei 8 .666/93 . Nada mais havendo a tratar, a 
Comissão Permanente de licitação determinou o encerramento dos tra-
balhos, e solicitou a todos presentes que assinassem a presente ata . são 
Gonçalo do rio abaixo, 11 de janeiro de 2018 . laís Costa Bicalho . Pre-
sidente da Comissão Permanente de licitação

28 cm -11 1049489 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE TAQuArAÇu DE miNAS

 torna público extrato de aditivo ao contrato nº 18/2017 com a Empresa 
DMs CoNsTruIr EIrElI, objeto: inclusão de atividades a serem 
executadas na obra . amparo legal art . 65 § 1º e clausula XIX do con-
trato . Valor total do aditivo r$22 .419,62 (vinte e dois mil quatrocentos 
e dezenove reais e sessenta e dois centavos) . Henrique antônio - Pre-
sidente da Câmara .

2 cm -11 1049348 - 1


