Minas Gerais - Caderno 2
SOCIEDADE UNIFICADA DE EDUCAÇÃO DE
EXTREMACNPJ N.º 03.769.327/0001-10
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Presidente da SOCIEDADE UNIFICADA DE EDUCAÇÃO DE
EXTREMA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)
sob o n.º 03.769.327/0001-10, com sede situada na Estrada Municipal Pedro Rosa da Silva, n.º 303, na Cidade de Extrema, Estado de
Minas Gerais, CEP: 37.640-000, Sra. Terezinha Aparecida Monteiro
Onisto, brasileira, divorciada, professora, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob n.º 595.983.446-49 e no Registro Geral (RG)
sob o n.º 10.477.150-1 SSP/SP, por meio do presente, convoca todos
os Associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a
ser realizada no próximo dia 14 de janeiro de 2019, às 16h, na sede
da Sociedade Unificada de Educação de Extrema, situada na Estrada
Municipal Pedro Rosa da Silva, n.º 303, na Cidade de Extrema, Estado
de Minas Gerais, CEP: 37.640-000, em primeira convocação, e às 16
horas e 30 minutos, em segunda convocação, a fim de tratar da seguinte
ORDEM DO DIA:
a) definição dos valores de mensalidades a serem praticados no 1º
semestre de 2019; e
b) política de descontos a ser implementada no 1º semestre de 2019.
A presente convocação se dá nos estritos termos estabelecidos no Estatuto e no artigo 60 da Lei Federal n.º 10.406/2002 (“Código Civil”).
Extrema, 26 de dezembro de 2018.
Terezinha Aparecida Monteiro Onisto
Presidente
6 cm -28 1180350 - 1
SOCIEDADE UNIFICADA DE EDUCAÇÃO DE EXTREMA
CNPJ N.º 03.769.327/0001-10 EXTRATO DA ATA
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAEM 19 DE OUTUBRO DE 2018
Em 19 de outubro de 2018, às 10:30hs, na sede da Sociedade Unificada de Educação de Extrema, situada na Estrada Municipal Pedro
Rosa da Silva, n.º 303, CEP: 37.640-000, Cidade de Extrema, Estado
de Minas Gerais, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária. Foi
deliberado, pela unanimidade dos associados presentes, os itens constantes da Ordem do Dia: (i) definição da estratégia para captação de
alunos para o Processo Seletivo 2019, que será centrada nas seguintes ações: (a) campanha publicitária divulgando promoção, pela qual
o aluno da Faculdade de Extrema (FAEX) que indicar um amigo que
realize o Processo Seletivo 2019, receberá um prêmio de R$ 60,00 (sessenta reais) por indicação; (b) lançamento da Campanha Sala Premiada,
onde será sorteada uma bolsa de estudo em cada sala de prova do processo seletivo; (c) realização da feira de Profissões; (d) divulgação do
Processo Seletivo nas empresas de Extrema e região; (e) campanhas
publicitárias de incentivo à matrícula, realizadas por meio da publicações em mídia digital, principalmente em redes sociais, e em mídia tradicional, por meio da divulgação de material em jornais e outros veículos.; e (ii) Aprovação da proposta de consultoria contábil apresentada
pela empresa Juliani Contabilidade & Assessoria S/C Ltda., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 01.875.147/0001-98,
para apoio ao fechamento do ano calendário de 2018 e necessidade de
continuidade e término da parametrização dos Módulos Contábil e RH
no Sistema TOTV, desta forma evitando retrabalho utilizando um único
sistema, integrando os setores financeiro, de contabilidade, secretaria,
RH e biblioteca.. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi
lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
Extrema, 19 de outubro de 2018.
Terezinha Aparecida Monteiro Onisto
Presidente
8 cm -28 1180340 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG
- Extr. Ata RP22/18, PAC140/18, PP26/18. Obj.RP aq. equip. e outros
p/ hosp. Mun. por 12 meses. Detentoras: Atuante Comercial Ltdaitens:1,3,4; Leistung Equipamentos Ltda-item6; Samtronic Indústria
Comércio Ltda-item5.Vlr global: R$ 65200,00.Vig: 12 meses. Junio
A. Alves/SMS.
2 cm -04 1181337 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG Aviso: Reabertura de Licitação. FMS torna público PP 42/18, PAC
196/18. RP p/ aq. gases med. e loc. de cilindros. 12 meses. Reabertura
18.01.2019, 09:00h. Edital: https://portal.brumadinho.mg.gov.br/. Inf.
(31)3571-7171. Júnio A. Alves/SMS.
1 cm -04 1181326 - 1
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA – CPGI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/18
O Consórcio Público para Gestão Integrada, por intermédio de seu
Presidente, vem dar conhecimento do cancelamento da Concorrência
Pública, bem como da abertura dos envelopes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/18.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA –
CPGI. Cujo data de protocolo e abertura dos envelopes ocorreria em
08/01/2019. Para melhores esclarecimentos, dirigir-se à sede do CPGI
– Rua Carlos Jose Roberta Fraga (antiga Rua Sergipe), 119, sala 01,
Centro, Andradas/MG, no horário das 09:00 às 11:00 horas e das 12:30
às 17:00 ou através do Tel.: (35) 3590-1420 (Zaine ou Margot) ou através do Tel.: (35) 3731-7120, falar com Sr. (a) Cláudio Junior Araújo, ou
ainda através dos e-mails: consorcio.cpgirs.margot@andradas.mg.gov.
br; consorcio.cpgirs.zaine@andradas.mg.gov.br; meioambiente@
andradas.mg.gov.br; http://www.consorciopublicointegrado.com.br/
site/. João Paulo Facanali de Oliveira, Presidente do CPGI.
4 cm -04 1181290 - 1
BETIM SHOPPING LTDA.
CNPJ n° 15.573.630/0001-22 - NIRE 3120952883-0
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios da Betim Shopping Ltda.,(“Sociedade”)
a se reunirem em “AGE”, a ser realizada em 1ª convocação no dia
16/01/2019, às 18h30, na sede da Sociedade, localizada em Betim/MG,
na Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 1.655, bairro Angola, CEP: 32.604155, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Análise e discussão acerca da atual situação financeira do empreendimento Betim
Shopping; 2. Análise e discussão do orçamento da Sociedade para o
exercício social de 2019; 3. Exame e deliberação acerca da proposta de
compra e venda do ativo imobiliário Betim Shopping, feita pela Katz
Construções e Participações Ltda. Betim/MG, 28/12/2018. Ruy Barbosa De Araújo Filho, José Ronaldo Guimarães Lasmar
3 cm -02 1180484 - 1
GARAGEM CASTOR LTDA
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
A Diretoria da Garagem Castor Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.413.055/0001-26, com sede na Rua dos Tupis nº 71, Centro, nesta
Capital, CEP 30190-060, CONVOCA os sócios quotistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no escritório
da Garagem Castor, no dia 28 de janeiro de 2019 (segunda-feira), às
19:00hs., em primeira convocação, com metade dos sócios representados em quotas sociais, ou às 19h30min., em segunda e última convocação, com qualquer número de sócios quotistas presentes no recinto, em
condições de votar, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Leitura, discussão e votação da prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano de 2018 e respectivo
parecer do Conselho Fiscal; 2) Eleição da Diretoria para o exercício do
ano de 2019 e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
e fixação de remuneração; 3) Previsão Orçamentária para o exercício
do ano de 2019, com o respectivo rateio entre os sócios na proporção
das cotas; 4) Autorizar despesas, obras ou serviços extraordinários; 5)
Outros assuntos de interesse. Poderão participar da Assembléia Geral
Ordinária, com direito a voto, os quotistas que estiverem quites com
o pagamento das contribuições mensais de custeio de manutenção da
Garagem Castor Ltda, na data da realização da mesma, por si ou por
seus procuradores regularmente constituídos por procurações com firmas reconhecidas (artigo 654, § 2º do Código Civil). Não será permitida a participação de locatários de vagas ou terceiros sem que estejam
portando o instrumento de procuração outorgado pelo sócio quotista
sem a firma reconhecida. Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2019. Diretor: Fernando Vieira.
6 cm -04 1181191 - 1

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
CNPJ/MF 17.469.701/0001-77
NIRE 3130004592-7
Companhia Fechada
Termo de Compromisso de Compensação Florestal Minerária n°
03/2018, firmado entre o Instituto Estadual de Florestas – IEF e a ArcelorMittal Brasil S/A. Objeto: estabelecer medida compensatória de
natureza florestal minerária prevista no artigo 36 da Lei Estadual n°
14.309/2002, recepcionada pelo artigo 75 da Lei Estadual n° 20.992/13,
em decorrência do licenciamento de empreendimentos minerários causadores de significativos impactos ambientais, do empreendimento:
lavra a céu aberto com tratamento a seco e/ou tratamento a úmido Minério de Ferro, Unidade de Tratamento de minerais UTM, Pilhas
de estéril/rejeito, desaguamento de rejeitos, posto de abastecimento,
obras de infraestrutura e estradas para transporte de minério/estéril, reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem. – PA
00366/1990/020/2010, 00366/1990/027/2012, 00366/1990/029/2012,
00366/1990/030/2010, 00366/1990/032/2013, 00366/1990/034/2014.
Data da assinatura: 20/12/2018
Alberto Luiz Bernardo - Procurador / ArcelorMittal Brasil S/A
Cláudio Reis Souza - Procurador / ArcelorMittal Brasil S/A
Henri Dubois Collet - Diretor Geral IEF
5 cm -04 1181294 - 1
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
CNPJ/MF 17.469.701/0001-77
NIRE 3130004592-7
Companhia Fechada
Termo de Compromisso de Compensação Florestal n° 2101090504318,
que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e o empreendedor/compromissário, a empresa ARCELORMITTAL BRASIL S/A,
CNPJ N° 17.469.701/0001-77, neste ato representado pelos procuradores, ALBERTO LUIZ BERNARDO, CPF N° 674.393.656-15 e CLÁUDIO REIS SOUZA, CPF N° 399.608.546-04. Objeto: Medida Compensatória prevista nos artigos 17 e 32 da Lei Federal N° 11.428/2006
c/c com o art. 26 e 27 do Decreto Federal N° 6.660/2008, nos termos
do Parecer Único ERFB-CS N° 186/2018, aprovado na 24ª Reunião
Extraordinária da Câmara Temática de Proteção à Biodiversidade e de
Áreas Protegidas – CPB, realizada em 12/11/2018 , com publicação na
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, página 12, do Diário do
Executivo, em 13/11/2018.
Processo IEF N° 09000000157/14.
Processo COPAM N° 00364/2010/003/2010, 00366/1990/019/2010, e
00366/1990/020/2010.
Assinatura: 21 de Dezembro de 2018.
Ricardo Ayres Loschi - Chefe Regional do IEF
Alberto Luiz Bernardo - Compromissário
Cláudio Reis Souza - Compromissário
5 cm -04 1181297 - 1
COMERCIAL MINEIRA S.A.
CNPJ/MF nº 17.167.727/0001-60 - NIRE 3130003248-5
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
A ser realizada em 15 de janeiro de 2019, Às 10 horas. Ficam convocados os senhores acionistas da COMERCIAL MINEIRA S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 10 horas do dia 15 de Janeiro
de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, nº
1707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (i)exame, discussão e votação sobre a reeleição
dos administradores da companhia; e (ii) exame, discussão e votação
sobre a fixação da remuneração dos administradores da companhia.
Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária,
ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº6.404/76. Belo Horizonte, 04 de
janeiro de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães-Diretor Presidente
4 cm -04 1181179 - 1
FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
- CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O
Presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições estatutárias, vem através desta, convocar
todos os Motoclubes filiados, e em dia com suas obrigações estatutárias, para Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 06 de fevereiro de 2019, no auditório onde a FMEMG tem sede, situado na Av:
Olegário Maciel, 311 – Centro em Belo Horizonte – MG. Sendo a primeira chamada as 09:00 horas em primeira convocação com a presença
de todos os integrantes e em segunda e última convocação às 09:30
horas com o quorum presente, para deliberar os seguintes assuntos:
Prestação de contas 2018, calendário 2019, regulamentos e assuntos
gerais. Gustavo da Silveira Castilho Jacob – Presidente.
3 cm -03 1180825 - 1
CONSORCIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO NOROESTE DE MINAS - CONVALES
AVISO DE LICITAÇÃO - Processo 001/2019 - Pregão Presencial
001/2019 - Objeto: Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de materiais médico-hospitalares. Data de Abertura e julgamento: dia 17/01/2019 às 09:00 horas. Edital e informações: Av. José
Fernandes Valadares, 375, Primavera I - Arinos - MG, ou pelo Telefax 38.3635-1185. Arinos-MG, 04 de janeiro de 2019 - Luan Vinicius
Rodrigues de Lima - Pregoeiro.
2 cm -04 1181310 - 1

Câmaras e Prefeituras
do Interior
CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ESPECIAL DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, LEGISLATURA DOIS MIL E DEZESSETE A
DOIS MIL E VINTE, PARA POSSE DA MESA DIRETORA E DO
CORREGEDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O ANO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezessete
horas, no Plenário “João Pinto Rosa Neto” da Câmara Municipal de
Caeté, realizou-se a primeira reunião especial para posse da Mesa Diretora e do Corregedor, para a Terceira Sessão Legislativa da Legislatura
dois mil e dezessete a dois mil e vinte, compreendendo o período de
primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove.
O Vereador Jadson do Bonsucesso Rodrigues, Presidente da Mesa Diretora no ano de dois mil e dezoito, com fundamento no § 1º do art. 3º
do Regimento Interno da Câmara Municipal, por analogia, presidiu a
reunião especial, convidando o Vereador Guilherme Gustavo e Souza
Rosa para assumir, como secretário Ad’Hoc os serviços da secretaria.
Iniciados os trabalhos, o Presidente convidou a todos para, de pé, acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida convidou os Vereadores José Raimundo Gomes/Tequinho; João Carlos Costa
e Diêmerson Neves Porto, eleitos, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Secretário, para se posicionarem à frente da Tribuna para
prestarem o juramento regimental e assinarem o Termo de Posse. O
Secretário, Vereador Guilherme Gustavo e Souza Rosa, fez a leitura do
Termo de Posse e o Presidente os declarou empossados para o mandato
de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove. Ato contínuo convidou os Vereadores empossados a tomarem
assento em seus respectivos lugares. O Presidente, Vereador José Raimundo Gomes, convidou o Vereador Guilherme Gustavo e Souza Rosa,
eleito para a função de Corregedor, a se posicionar à frente da Mesa
Diretora para prestar o juramento regimental. Em seguida, o Secretário,
Vereador Diêmerson Neves Porto, leu o Termo de Posse do Corregedor
e o Presidente o declarou empossado para o mandato de primeiro de
janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove. Encerrados
os atos de posse, o Presidente proferiu o seu discurso, dizendo que era
a sétima vez que assume a Presidência da Casa, mas que cada posse é
diferente e que para ele parece que é a primeira, porque é de muita responsabilidade. Agradeceu aos demais membros da Mesa Diretora, por
terem aceito o convite e formado a Mesa com ele e aos Vereadores que
lhe confiaram o seu voto e falou que os demais Vereadores tinham o
seu respeito, porque democracia é você se candidatar a qualquer cargo
e vai ter quem goste ou não; que vai ter oposição e, talvez, nem seja
oposição, que é a regra da lei que funciona desta maneira. Agradeceu
a todos os Vereadores e disse que era o Presidente da Casa e que, para

ele não existe diferença em quem votou ou não em sua chapa, e que já
acabou a eleição; que agora existe é um trabalho e que tem é que unir
forças para tentar superar a crise que está em Caeté, Minas Gerais e no
Brasil e que a união faz a força; que é preciso ter mais união entre os
Vereadores, não sendo necessária tanta agressão; que a Câmara não vai
se curvar da obrigação de fiscalizar, fazer projetos de lei e que, acima
de tudo, vai tentar ajudar o Prefeito a fazer o bem para a comunidade.
Pediu para serem mais amigos na Casa, não precisando de tanta agressão, que só desgasta. Frisou a necessidade de mais união entre os Vereadores e de respeito em tratar com as pessoas; que podem ser oposição,
mas que tem que haver o respeito. Citou o fato de as famílias deles
sofrerem com a falta de respeito e disse que, para ele, a falta de respeito
é o pior defeito que o cidadão pode ter; que o Prefeito é, também, um
ser humano, tem família e pode errar, porque o erro é humano, mas
que pode ser que não saiba se está errando. Falou que foi Presidente da
Casa por seis vezes e que, pode até ter errado, mas que em momento
algum errou sabendo que estava errando. Informou que vai continuar
com a doutora Kennya na Assessoria da Mesa Diretora e a pediu que
lhe orientasse o máximo que puder não o deixando errar, pois ela é
técnica e ele político; que mesmo que o Vereador fique com raiva e ele
sentido, quer seguir o que ela o orientar. Pediu apoio aos funcionários,
citando que já trabalhou com vários deles e falou que vai fazer igual
ao Pardal ou melhor; que na política tem que fazer desse modo, não
é porque é ex-presidente, que vai denegrir e que tudo que o Vereador
Pardal pôde fazer ele fez. Parabenizou ao Vereador Jadson do Bonsucesso Rodrigues/Pardal, dizendo que ele fez várias mudanças na Casa e
que deram certo; que não ia deixar de falar a verdade; que ele devolveu
recursos para o Município, porque foi economia que ele fez e que tem
que ser ressaltado. Citou a eleição da Mesa Diretora no ano de dois mil
e dezessete em que ele, também, era candidato e falou, se dirigindo ao
Vereador Pardal, que houve uma situação desagradável e que não precisava daquilo; que ele tinha falado que se não fosse candidato e se não
tivesse chance de ganhar, votaria nele; que o Vereador Pardal ganhou
e fez um excelente trabalho e o parabenizou pela eleição democrática
realizada. Falou que gosta de trabalhar com o povo. Citou o Prefeito
Municipal e falou que a partir desta data o que puder fazer para unir
forças com o ele, em termos de município, poderia contar e que, tem
certeza, que com a maior parte dos Vereadores. Agradeceu a Deus por
ter lhe dado um ano muito especial na sua vida que foi de muita glória;
que acha que faz por Deus muito pouco do que Ele lhe proporciona.
Desejou a todo o povo caeteense muita paz, saúde e dinheiro no bolso,
dizendo que, se Deus quiser, será um ano de glória a todos. Informou
que os Vereadores Antônio Monteiro da Silva, Diêmerson Neves Porto
e Guilherme Gustavo e Souza Rosa foram nomeados para a Comissão
Representativa da Câmara, durante o recesso parlamentar do mês de
janeiro do corrente ano, nos termos da Portaria número um, de dois mil
e dezenove. Declarou encerrada a reunião. Sala das Sessões, primeiro
de janeiro de dois mil e dezenove.
Guilherme Gustavo e Souza Rosa
Secretário Ad”Hoc
Jadson do Bonsucesso Rodrigues
Presidente da Sessão
José Raimundo Gomes
Presidente empossado
Diêmerson Neves Porto
Secretário empossado
22 cm -04 1181273 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA –
Portaria nº 102/2018, EXONERA, a partir de 26 de dezembro de 2018,
Lucas Luciano Silva, do cargo de Assessor Especial de Gabinete; Antônio Edson Lafranx Silva, do cargo de Assessor de Gabinete IV.
Portaria nº 103/2018, NOMEIA, a partir de 27 de dezembro de 2018,
Rodrigo Medeiros de Castro Maia, para o cargo de Assessor Especial de
Gabinete; Valteci Costa, para o cargo de Assessor de Gabinete IV.
Portaria nº 105/2018, EXONERA, a partir de 31 de dezembro de 2018,
Domingos dos Santos Camba, do cargo de Assessor Financeiro.
2 cm -04 1181123 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI,
torna pública a abertura do processo de licitação nº 001/2019, Pregão
Presencial (Registro de Preços) nº 001/2019 futura e eventual contratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/
ou Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de
lavagem de veículos para atender as necessidades de manutenção do
veículo oficial. Abertura dia 17/01/2019, às 9h. Local: sede da Câmara.
Edital disponível no site: www.camarasaojoaodelrei.mg.gov.br. Informações através do e-mail: licitacao@camarasaojoaodelrei.mg.gov.br.
ou do telefone (32)3379-3171.
3 cm -04 1181117 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA.
Aviso do Pregão nº059/2018, Processo nº 080/2018, Registro de Preço
nº037/2018. Objeto é a aquisição de medicamentos do catálogo ABC
Farma, para atendimento aos usuários da secretaria municipal de
saúde. Edital com cotas reservadas pra microempresa - ME, empresa
de pequeno porte - EPP. Abertura 18/01/2019 às 09h30min. O Edital
encontra-se no Setor de Licitações da Prefeitura. Telefone 33-32981520. Açucena, 04 de janeiro de 2019. Flaviana Fernandes Ribeiro.
Pregoeira.
2 cm -04 1181216 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL/MG
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 001/2019 - Tipo: Menor Preço
por Item – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, LEITE PASTEURIZADO E OUTROS – Entrega dos Envelopes: Dia 18 de janeiro de 2019
às 10h00min – Abertura dos envelopes: Dia 18 de janeiro de 2019 às
10h15min – Informações completas com a Pregoeira e Equipe de Apoio
– Contato: (035) 9-98314976, no horário de 09h00min as 17h00min, ou
pelo email: licitacao@aguanil.mg.gov.br.
2 cm -03 1180904 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL/MG
Aviso de licitação: Pregão Presencial 002/2019 - Tipo: Menor Preço
por Item – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE MERCADO EM GERAL –
Entrega dos Envelopes: Dia 18 de janeiro de 2019 às 13h00min – Abertura dos envelopes: Dia 18 de janeiro de 2019 às 13h15min – Informações completas com a Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura
Municipal de Aguanil – MG – Fone (35) 9-98314976, no horário de
09h00min as 16h00min, ou pelo e-mail: licitacao@aguanil.mg.gov.br.
2 cm -03 1180901 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPERCATA,
Aviso de licitação, Pregão Presencial para Registro de preços nº
01/2019, do tipo menor preço lote único, Objeto; Registro de preço
para futuro e eventual contratação de Serviço de auxilio funeral, para
atendimento a população do Município de Alpercata. Abertura prevista
para o dia 16/01/2019, às 13h:15min, à Rua João Massariol, 55, B. Vila
Eugenio Franklin. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal, no horário de 13h:00min às 16h:00min. Valmir Faria da Silva
– Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG
– 1ª Republicação do Edital do Pregão sob o N.º 166/2018 – RP N.º
108/2018
O Município de Araguari/MG torna público que fará a Republicação
do Edital, buscando a realização da Licitação na modalidade pregão
presencial – sistema registro de preços, do tipo menor preço global,
visando a contratação de empresa especializada em arquitetura, urbanismo e engenharia para a prestação de serviços de consultoria técnica
e elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo, complementares de
engenharia, levantamentos em campo, elaboração de planilhas orçamentárias, assessoria e demais documentos técnicos para execução
de obras, objetivando em atender as secretarias municipais de meio
ambiente, educação e planejamento, orçamento e habitação. Detalhes
no edital de pregão n.º 166/2018 – RP n° 108/2018. Sessão pública
designada para o dia 18 de janeiro de 2019, até às 13h30minh, no departamento de licitações e contratos, na rua Virgílio de melo franco n.º 550.
Edital gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/licitacoes. Informações
pelo telefone (34) 3690-3280.
4 cm -03 1180926 - 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
2º. (Segundo) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para instalação
Secretaria Municipal de Educação do Município de Cantagalo/MG
entre a PM de Cantagalo e Lourdes do Socorro Nunes Araújo, com o
valor global R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 027/2017 – Modalidade: Dispensa Nº. 018/2017,
vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (Segundo) Termo Aditivo à Locação de espaço amplo para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do
Município de Cantagalo/MG, entre a PM de Cantagalo e Américo de
Carvalho Costa, com o valor global R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos
reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 031/2017 – Modalidade: Dispensa Nº. 022/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
1º. (Primeiro) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para instalação
da fundação nacional e saúde do Município de Cantagalo/MG, entre
a PM de Cantagalo e Silvano Cordeiro da Silva, com o valor global
R$ 11.244,00 (onze mil e duzentos e quarenta e quatro reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 001/2018 – Modalidade: Dispensa Nº.
001/2018, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (Segundo) Termo Aditivo à Credenciamento para contratação de
profissionais especializados em fisioterapia, psicologia,nutricionista e
educador físico para atender as atividades do NASF, entre a PM de Cantagalo e Luana Stella Silva Pereira, com o valor global R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais ), Conforme Processo Licitatório
Nº. 058/2017 – Modalidade: Inexibilidade Nº. 001/2017, vigência
01/01/2019 à 31/12/2019.
1º. (Primeiro) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para a instalação de
um consultório de Cantagalo/MG, entre a PM de Cantagalo e Quenier
de Oliveira Queiroz, com o valor global de R$ 9.600 (nove mil e seiscentos reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 061/2018 – Modalidade: Dispensa Nº. 011/2018, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (Segundo) Termo Aditivo à Locação de Veículos a fim de atender a
Secretaria de Educação, entre a PM de Cantagalo e Vandi Pinheiro dos
Santos, com o valor global de R$ 88.840,40 (oitenta e oito mil oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos),Conforme Processo Licitatório Nº. 034/2017 – Modalidade: Pregão Nº. 0006/2017, vigência
01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (Segundo) Termo Aditivo à a Contratação de Pessoa Jurídica para
Locação de Software de Gestão Administrativa Padrão SICOM e Alimentação do Portal Transparência (LAI) do Município de Cantagalo/
MG, entre a PM de Cantagalo e Memory Projetos e Desenvolvimento
de Sistemas Ltda, com o valor global de R$ 76.000,00 (setenta e seis
mil reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 054/2017 – Modalidade:
Pregão Nº. 020/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (Segundo) Termo Aditivo à Contratação de empresa para a prestação
de serviços de Link para acesso permanente a internet, incluindo instalação, configuração e manutenção periódica e suporte técnico, para
atender as demandas das secretarias do município com Exclusividade
para MEI, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas
Enquadradas no Artigo 34 da Lei N°. 11.488, de 2007, entre a PM de
Cantagalo e Memory Washington Marcone de Oliveira, com o valor
global de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil oitocentos reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 020/2017 – Modalidade: Pregão Nº.
004/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (Segundo) Termo Aditivo à Contratação de Profissionais de Saúde
para atender a Secretaria Municipal de Saúde, entre a PM de Cantagalo
e Marcelo Braga França, com o valor global de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais),PM de Cantagalo e Roberto Miguel Augusto Godinho, com
o valor global de R$ 135.600,00 (cento e trinta e cinco e seiscentos
reais), PM de Cantagalo e Camp Centro de Assistência Medica de Peçanha Eireli – ME, com o valor global de R$ 78.000,00 (setenta e oito
mil reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 033/2017 – Modalidade:
Tomada de Preços Nº. 001/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para manutenção
das atividades do CREAS, entre a PM de Cantagalo X Afonso Leão
Cardoso, com o valor global R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos
reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 077/2017 – Modalidade: Dispensa Nº. 029/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para acomodação
das barracas da feira livre do município de Cantagalo, entre a PM
de Cantagalo X Maria Flor de Maio Oliveira com o valor global R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais), Conforme Processo Licitatório Nº.
028/2017 – Modalidade: Dispensa Nº. 019/2017, vigência 01/01/2019
à 31/12/2019.
1º. (primeiro) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para servir de apoio
as atividades administrativas, entre a PM de Cantagalo X Geraldo Eustáquio Flor de Araujo com o valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais),
Conforme Processo Licitatório Nº. 027/2018 – Modalidade: Dispensa
Nº. 004/2018, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para instalação de
telecentro comunitário de Cantagalo/MG, entre a PM de Cantagalo X
Liliane Aparecida dos Santos com o valor global R$ 7.200,00 (sete mil
e duzentos reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 042/2017 – Modalidade: Dispensa Nº. 024/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo à Locação de Imóvel para instalação do
conselho tutelar, que prestam serviços para o município de Cantagalo,
entre a PM de Cantagalo X Aparecida Maria Gonçalves, com o valor
global R$ 11.244,00 (onze mil e duzentos e quarenta e quatro reais),
Conforme Processo Licitatório Nº. 013/2017 – Modalidade: Dispensa
Nº. 010/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo à Locação de um Imóvel Residencial para
servir de apoio aos pacientes em tratamento ou com consultas agendadas em diversas especialidades no Município de Belo Horizonte/
MG, entre a PM de Cantagalo X Caram e Silva Gestão Patrimonial
Ltda –ME, com o valor global R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 090/2017 – Modalidade: Dispensa Nº.
031/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo á Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de hospedagem, para atender as necessidades dos prestadores de serviços do município de Cantagalo, participantes de programas, eventos populares promovidos pela Prefeitura
Municipal e pessoas carentes em situações especiais, com exclusividade MEI, Microempresas, Empresas de Pequeno porte e Cooperativas
Enquadradas no Artigo 34 da lei nº.11.488, de 2007, entre a PM de Cantagalo X Vicente Reginaldo Medeiros Costa- ME, com o valor global
R$ 38.080,00 (trinta mil e oitenta reais), Conforme Processo Licitatório
Nº. 076/2017 – Modalidade: Pregão Presencial Nº. 032/2017, vigência
01/01/2019 à 31/12/2019.
2º. (segundo) Termo Aditivo á Prestação de serviços de informática,
instalação e outros, afim de atender todas as secretarias e a prefeitura
Municipal de Cantagalo, entre a PM de Cantagalo X Allan Ribeiro Dos
Santos, com o valor global R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos
reais), Conforme Processo Licitatório Nº. 048/2017 – Modalidade: Pregão Presencial Nº. 017/2017, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
1º. (primeiro) Termo Aditivo á contratação de empresa especializada
ou advogados para prestação de serviços especializados de assessoria
e consultoria jurídica na defesa dos interesses do município, nos processos judiciais, abrangendo a justiça comum estadual, justiça federal
e justiça do trabalho, emissão de pareceres, acompanhamento técnico
dos procedimentos legais e normativos, prestação de serviços técnicos
e jurídicos em procedimentos legais próprios perante as secretarias e
departamentos correlatos, na prestação de serviços com caráter local,
semanal e permanente, entre a PM de Cantagalo X Humberto Braga
Caldeira, com o valor global R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), entre a PM de Cantagalo X Edilberto Polidoro Monteiro,
com o valor global de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), entre a
PM de Cantagalo X Felipe Cardoso de Menezes Souto, com o valor
global de R$ 73.800,00(setenta e três mil e oitocentos), Conforme Processo Licitatório Nº. 012/2018 – Modalidade: Tomada de Preços Nº.
001/2018, vigência 01/01/2019 à 31/12/2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG –
Publicação do Edital de Licitação na modalidade
pregão Presencial nº 085/2018
O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a Licitação
na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, exclusivamente para micro empresas e empresas de pequeno porte, visando
a contratação de pessoa jurídica para reforma dos centros de referência
– CRAS II e CRAS V, atendendo as necessidades da secretaria do trabalho e ação social. Detalhes no Edital de Pregão n.º 085/2018. Sessão
Pública designada para o dia 23 de Janeiro de 2019 até às 13h30min,
no Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Virgílio de Melo
Franco n.º 550. Edital gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-3280.
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