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AGÊNCiA BorBAGATo LTDA - 

CNPJ: 18 .978 .718/0001-12
NIre: 3120154644-8 em 15/12/1983

CoNVoCaçÃo Para assemblÉIa de sÓCIos . Convocamos os 
senhores sócios para participarem da assembléia que se realizará no 
dia 20/03/2018 na rua Visconde de Taunay, n . 173, bairro são lucas, 
CeP . 30 .240-300 na cidade de belo Horizonte/mG ás 19:30 horas em 
primeira convocação ou ás 20:00 horas em segunda convocação para 
discutirem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício 2017 sendo que os documentos encontram-se a disposição 
dos sócios para análise conforme estabelece o parágrafo 1º, inciso III 
do art . 1 .078 do código civil brasileiro . bH 08/02/2018 . (a)elio moreira 
marques – Pres .; (a)raimundo lessa de moura Júnior – secretário . 

3 cm -09 1060753 - 1
ViAÇÃo CiSNE LTDA - 
CNPJ: 17 .327 .552/0001-01

NIre: 3120066455-2 em 09/04/1968
CoNVoCaçÃo Para assemblÉIa de sÓCIos . Convocamos os 
senhores sócios para participarem da assembléia que se realizará no 
dia 20/03/2018 na rua Visconde de Taunay, n . 173, bairro são lucas, 
CeP . 30 .240-300 na cidade de belo Horizonte/mG ás 18:30 horas em 
primeira convocação ou ás 19:00 horas em segunda convocação para 
discutirem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício 2017 sendo que os documentos encontram-se a disposição 
dos sócios para análise conforme estabelece o parágrafo 1º, inciso III 
do art . 1 .078 do código civil brasileiro . bH 08/02/2018 . (a)elio moreira 
marques – Pres .; (a)raimundo lessa de moura Júnior - secretário . 

3 cm -09 1060750 - 1
mErCADo CENTrAL ABASTECimENTo E SErViÇoS

edital de Convocação – assembléia Geral ordinária
 o senhor Presidente em exercício da entidade supra mencionada, no 
uso de suas atribuições (arts . 67 e 101, “b”, do estatuto social) e para o 
cumprimento da decisão do Conselho de administração, convoca base-
ado no art . 69 e 79 do estatuto social os srs . associados para a assem-
bléia Geral ordinária que realizar-se-á no dia 19 de março de 2018, no 
interior do mercado Central, à avenida augusto de lima, 744, nesta 
Capital, ocasião solene em que serão tratados os seguintes assuntos: 
1) eleição de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplen-
tes para o Conselho Fiscal com mandato de 01 (um) ano, permitida 
a reeleição de apenas 2/3 dos atuais componentes, observando-se os 
critérios e requisitos impostos pelo arts . 75, 77, “c”, ‘g’ e ‘k’; 79, III; 
82, §3°; 90; e 108 do estatuto social para realização dessa eleição e 
elegibilidade do associado regular postulante do cargo eletivo, devendo 
ser adotado nessa votação o sistema de “voto múltiplo” (cada asso-
ciado terá direito ao número de votos equivalente à quantidade de vagas 
efetivas e suplentes disponíveis nessa eleição) . a votação terá início 
com a instalação da assembléia e se encerrará de forma impreterível e 
improrrogável às 18:00h desse mesmo dia, ocasião em que a mesa dará 
início à apuração dos votos dos associados regulares; 2) eleição de 01 
(um) membro efetivo para o Conselho de administração com mandato 
remanescente de 03 (três) anos, observando-se os critérios e requisitos 
impostos pelo arts . 75, 77, “c”, ‘g’ e ‘k’; 79, III; 82, §3°; 85, §2º; 90; 
e 108 do estatuto social para realização dessa eleição e elegibilidade 
do associado regular postulante do cargo eletivo . a votação terá início 
com a instalação da assembléia e se encerrará de forma impreterível e 
improrrogável às 18:00h desse mesmo dia, ocasião em que a mesa dará 
início à apuração dos votos dos associados regulares; 3) Prestação de 
contas dos órgãos da administração, acompanhada do Parecer do Con-
selho Fiscal, referentes ao exercício fiscal findo em 31/12/2017, obser-
vando-se os procedimentos de deliberação e aprovação dessas contas 
impostas pelos arts . 74; 79, §1° e §2° do estatuto social; 4) destina-
ção das sobras apuradas nos últimos anos e possível aumento do capi-
tal da associação, segundo determina o art . 79, II do estatuto social; 
5) assuntos Gerais e esclarecimentos sobre a associação que tenham 
o caráter informativo e não impliquem em novas deliberações pela 
assembleia . a assembléia se instalará em regime de primeira convoca-
ção às 13:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados 
regulares (art . 71 “I”, do estatuto social); em regime de segunda con-
vocação às 14:00 horas com a presença de metade mais um do número 
de associados regulares (art . 71 “II”, do estatuto social), e, em regime 
de terceira e última convocação às 15:00 horas, com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) associados regulares, respeitando-se a diferença 
de uma hora entre os horários marcados para as convocações (art . 71 
“III”, do estatuto social), constando deste único edital a convocação 
tríplice dessas chamadas conforme possibilidade disposta no art . 68 do 
estatuto social . Fica esclarecido que: 1) o número de associados regu-
lares, nesta data, é de 489 (quatrocentos e oitenta e nove), nos termos 
do art . 43, ‘a’ e 67, §4° do estatuto social; 2) os associados regulares 
poderão se fazer representar por terceiros através de escritura Pública 
de Procuração (instrumento público) devidamente lavrada por Cartório 
de Notas competente ou por documento de Procuração (instrumento 
particular) assinado pelo associado regular e com a sua firma/assinatura 
devidamente reconhecida por Cartório de Notas competente . em quais-
quer dos casos, deverá ser apresentada a via original da Procuração pelo 
associado, devendo a mesma ser retida e arquivada pela administração 
e juntada à ata da assembleia; 3) um mesmo procurador não poderá 
representar mais de um associado regular, nos termos do art . 77, ‘k’ do 
estatuto social; 4) o associado falecido que ainda não tenha transferido 
ou partilhado as suas cotas somente poderá se fazer representar pelo 
inventariante do seu espólio devidamente nomeado em Juízo ou por 
escritura Pública em Cartório, nos termos do Código Civil, Código de 
Processo Civil e legislação correlata, devendo apresentar toda a docu-
mentação competente que comprove a sua condição de inventariante 
no ato da assinatura do livro de Presença da assembléia; 5) caso o 
associado regular se faça representar por terceiros (via procuração) ou 
inventariante (devidamente nomeado), o seu representante não poderá 
participar da eleição e exercer o direito de voto nos assuntos de nºs 
1 e 2 da pauta do dia relacionados acima diante da nova redação do 
art . 77, “k” do estatuto social . Com isso, o representante do associado 
somente poderá tomar parte das discussões e deliberar na assembleia 
sobre os demais assuntos da pauta do dia; 6) as deliberações, ressalva-
dos os casos de maioria qualificada específicos previstos no Estatuto 
social, serão tomadas por maioria simples de votos dos associados pre-
sentes, tendo cada associado regular o direito a 01 (um) voto, indepen-
dentemente do valor das suas quotas sociais, nos termos do art 77 ‘c’ do 
estatuto social; 7) nenhum associado, mesmo que esteja regular e qual-
quer quer seja o motivo poderá votar após o encerramento das eleições 
e deliberações que terminará de forma impreterível e improrrogável às 
18:00h do mesmo dia; 8) as deliberações somente poderão versar sobre 
os assuntos constantes no presente edital de Convocação, nos termos 
do art 76 do estatuto social . belo Horizonte 06 de fevereiro de 2018 . 
Geraldo Henrique Figueiredo Campos - diretor Presidente

18 cm -09 1060710 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ABAETÉ, 
torna público a abertura do Proc . de licitação nº . 010/2018, Pregão 
Presencial nº . 003/2018 para reGIsTro de Preços para futura e 
eventual aquisição, de forma parcelada, de material de expediente para 
a Câmara municipal de abaeté . abertura da sessão para Credencia-
mento: 07/03/2018 às 13h00min . Inf . pelo telefone (37) 3541 1555 . 
daIaNe a . o . sIlVa – Pregoeira – Portaria 11/2018 .

2 cm -09 1060679 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE ABAETÉ, 

torna público a abertura do Proc . de licitação nº . 009/2018, Pregão 
Presencial nº . 002/2018 para a contratação de empresa para cessão de 
uso de software, configuração e suporte técnico de programa de gestão 
dos processos legislativos da Câmara municipal de abaeté . abertura da 
sessão para Credenciamento: 28/02/2018 às 13h00min . Inf . pelo tele-
fone (37) 3541 1555 . daIaNe a . o . sIlVa – Pregoeira – Portaria 
11/2018 .

2 cm -09 1060678 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE ALTEroSA/mG

 Contrato 02/2018 . Contratado: rui Jose da silva-me . Fornecimento 
de gêneros alimentícios para lanches . Vigência: 31 .07 .2018 . dot: 
01 .031 .0048 .2007-339030 . assin .: 01 .02 .2018 . Vr . estim r$ 2 .927,50

1 cm -09 1060716 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG
 - aVIso de lICITaçÃo: Pl nº 02/2018 – Pregão Presencial 
001/2018 . objeto: registro de preços para futuro e eventual forneci-
mento parcelado e diário de combustíveis, para a frota de veículos da 
Câmara municipal de Guanhães . . abertura: 28/02/2018 às 14h00m . 
local: rua doutor odilon behrens, nº 193, Centro . Informações: (33) 
3421 – 2870 – contabilidade .camaraguanhaes@gmail .com .
Guanhães – mG, 06 de fevereiro de 2018 .
Nivaldo dos santos – Presidente da Câmara municipal

2 cm -08 1059980 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA

Tomada de Preços 01/2018 . erraTa: a Comissão Permanente de 
licitação da Câmara municipal de Ipatinga torna público que, a rela-
ção de nomes que irão compor a subcomissão técnica de julgamento 
da Tomada de Preços nº . 01/2018 – Contratação de agência de Publi-
cidade, onde se lê“renata Nobre”, leia-se“renata Nobre da Fon-
seca”, ficando assim a reunião para o sorteio dos membros que com-
porão a subcomissão reagendada para o dia 26 de fevereiro de 2018, 
às 16h00min (dezesseis) horas, na sala de reuniões nº 101 da Câmara . 
Comunica ainda que o referido sorteio poderá ser fiscalizado por qual-
quer interessado. Comunica finalmente que, para fins de cumprimento 
da lei n° . 12 .232, de 29/04/2010, qualquer interessado poderá impug-
nar pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos jurídi-
cos plausíveis, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública 
destinada ao sorteio .

4 cm -09 1060826 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA

Extrato de Ratificação – Inexigibilidade n°. 02/2018. Empresa: Empresa 
brasileira de Correios e Telégrafos . objeto: para prestação de serviço 
e vendas de produtos postais que atendam as necessidades da Câmara 
municipal de Ipatinga, com vigência de 14/03/2018 a 13/03/2019 . 
Valor Global: r$72 .000,00 (setenta e dois mil reais) . Ipatinga, 08 de 
fevereiro de 2018 . Nardyello rocha de oliveira, Presidente .

2 cm -09 1060828 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE iTATiAiuÇu 

– Processo licitatório nº 006/2018, Pregão Presencial nº 001/2018 . Fica 
a licitante habilitada memory Projetos e desenvolvimento de sistemas 
ltda ., CNPJ nº 71 .000 .731/0001-85, convocada para a sessão pública 
para a demoNsTraçÃo das funcionalidades dos sistemas a ser rea-
lizada no dia 16 de fevereiro de 2018 às 14:00hs na sede da Câmara 
municipal de Itatiaiuçu, situada à rua otávio antunes moreira, 286, 
Centro, Itatiaiuçu/mG . Pregoeiro .

CÂmara muNICIPal de ITaTIaIuçu – Processo licitató-
rio nº 001/2018, extrato do Contrato nº 001/2018, Partes: Câmara 
municipal de Itatiaiuçu e actcon soluções Web ltda . - ePP, CNPJ 
07 .051 .313/0001-18 . objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos de criação / reformulação do PorTal 
da CÂmara muNICIPal de ITaTIaIuçu, incluindo ainda os ser-
viços de implantação e treinamento dos usuários, em atendimento à lei 
nº 12 .527/2011 e à lC 131/2009 . Valor do contrato: r$ 2 .200,00 (dois 
mil e duzentos reais) . Vigência: 02/01/2018 à 28/02/2018 .

CÂmara muNICIPal de ITaTIaIuçu – Processo licitató-
rio nº 002/2018, extrato do Contrato nº 002/2018, Partes: Câmara 
municipal de Itatiaiuçu e actcon soluções Web ltda . - ePP, CNPJ 
07 .051 .313/0001-18 . objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de cessão de licença e direito de uso de sof-
tware-web (Sítio Eletrônico Oficial - Portal da Câmara Municipal de 
Itatiaiuçu) e respectiva hospedagem na internet (rede mundial de com-
putadores) pública e de serviços de suporte técnico por tempo determi-
nado . Valor do contrato: r$ 5 .640,00 (Cinco mil seiscentos e quarenta 
reais) . Vigência: 02/01/2018 à 31/12/2018 .

CÂmara muNICIPal de ITaTIaIuçu – Processo licitatório nº 
003/2018, extrato do Contrato nº 003/2018, Partes: Câmara municipal 
de Itatiaiuçu e Netcom Print Comércio e serviços ltda . - me, CNPJ 
15 .279 .956/0001-41 . objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de 02 (duas) impressoras multifuncio-
nais, sendo uma colorida; e assistência técnica em 02 (duas) impresso-
ras multifuncionais de propriedade da Câmara municipal, das marcas 
broTHer e oKIdaTa . Valor do contrato: r$ 5 .928,00 (Cinco mil 
novecentos e vinte e oito reais) . Vigência: 02/01/2018 à 31/12/2018 .

CÂmara muNICIPal de ITaTIaIuçu – Processo licitatório nº 
004/2018, extrato do Contrato nº 004/2018, Partes: Câmara muni-
cipal de Itatiaiuçu e Conquest Telecomunicações ltda . - ePP, CNPJ 
01 .577 .415/0001-95 . objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de acesso à internet “Via Fibra Óptica” para rede 
de 10 computadores com velocidade de até 10 mbits Full, funciona-
mento 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, com IP 
válido . Valor do contrato: r$ 1 .434,00 (Hum mil quatrocentos e trinta e 
quatro reais) . Vigência: 02/01/2018 à 31/12/2018 .

CÂmara muNICIPal de ITaTIaIuçu – Processo licitatório nº 
005/2018, extrato do Contrato nº 005/2018, Partes: Câmara munici-
pal de Itatiaiuçu e rmr minas Consultoria em T . I . ltda . - me, CNPJ 
09 .303 .461/0001-08 . objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipa-
mentos de informática, softwares e rede de dados . Valor do contrato: 
r$ 7 .920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) . Vigência: 04/01/2018 
à 31/12/2018 .

13 cm -09 1060799 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE mário CAmPoS

CoNVITe Nº 01/2017 - Termo adITIVo CoNTraTual Nº 
01/2018 –Comunicamos a celebração de Termo aditivo Contratual 
nº 01/2018 com a empresa Jms – assessorIa e CoNsulTo-
rIa lTda, CNPJ 02 .031 .867/0001-30, nos termos da lei Federal n° 
8 .666/93 e Contrato entre as partes, prorrogando a vigência contra-
tual até 31/12/2018, aplicado reajuste legal, com valor global de r$ 
61 .164,00 (sessenta e um mil cento e sessenta e quatro reais), para rea-
lização de serviços especializados em consultoria e assessoria adminis-
trativa e contábil, na área pública, com ênfase para o processo adminis-
trativo interno, conforme objeto da licitação Convite (nº 01/2017) . em 
27 de dezembro de 2017 . reginaldo Ferreira Gonçalves - Presidente .
dIsPeNsa de lICITaçÃo N° 02/2017 - Termo adITIVo CoN-
TraTual Nº 02/2018 – Comunicamos a celebração de Termo adi-
tivo Contratual com a empresa 99 INFormÁTICa lTda-me, CNPJ 
07 .020 .298/0001-40, nos termos da lei Federal n° 8 .666/93 e Contrato 
entre as partes, prorrogando a vigência contratual até 31/12/2018, apli-
cado reajuste legal, com valor global de r$ 7 .584,36 (sete mil qui-
nhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), para serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, suporte 
de rede e webdesing, conforme objeto do Processo administrativo nº 
03/2017, dispensa de licitação n° 02/2017 . em 27 de dezembro de 
2017 . reginaldo Ferreira Gonçalves - Presidente .
ProCesso admINIsTraTIVo Nº 01/2018 – INeXIGIbIlI-
dade Nº 01/2018 –Comunicamos a contratação do escritório 
adrIaNo GrIGorINI soCIedade de adVoGados, CNPJ 
23 .766 .720/0001-68, para prestação de serviços técnico-jurídicos espe-
cializados – assessoria e consultoria jurídica à Câmara municipal de 
mário Campos inerente ao controle prévio e repressivo de constitucio-
nalidade e convencionalidade das leis e atos normativos, bem como 
para atendimento às demandas administrativas relevantes e patrocínio 
de causas judiciais de elevada complexidade, nos termos lei Federal 
8 .666/93 e do Processo administrativo nº 01/2018, modalidade Inexi-
gibilidade nº 01/2018; Valor Global: r$ 60 .500,00 (sessenta mil e qui-
nhentos reais); Vigência: até 31/12/2018 . em 01 de fevereiro de 2018 . 
reginaldo Ferreira Gonçalves - Presidente .

8 cm -09 1060773 - 1

 CAmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS
 CoNTraTo 006/2018- Processo de dispensa 006/2018 – CoN-
TraTaNTe - Câmara municipal de matozinhos - mG . CNPJ - 
20 .229 .423/0001-95 – CoNTraTada – alessandra Teixeira de oli-
veira -- me – CNPJ 14 .816 .274/0001- 68 - obJeTo – Fornecimento 
de refeições prontas - ValIdade – início 05/02/2018 - término 
31/12/2018 . doTaçÃo - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – 
Ficha 09 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica . Valor r$ 
5 .911,00 – Presidente: sidirley anderson dias bento .
Termo de Retificação Pegão Presencial nº 04/2018 - A pregoeira Jussara 
de almeida Prado, designada pela Portaria 760/2018, torna público, a 
todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a reti-
ficação do Edital do Pregão Presencial 04/2018, com a exclusão do item 
8 .3 e 8 .4 do Termo de referência deste edital , e alterar a data de realiza-
ção do mesmo para o dia 26 de Fevereiro de 2018 às 09 horas .

aVIso de susPeNsÃo de PreGÃo PreseNCIal Nº 05/2018 
a Pregoeira, comunica a suspensão do Pregão Presencial nº05/2017, 
objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de vigia/ 
portaria presencial (desarmada) e instalação de câmeras de segurança 
para  .a Nova data da seção pública será informada através dos mes-
mos meios de divulgação utilizados anteriormente . Jussara de almeida 
Prado – Pregoeira

5 cm -08 1060153 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA 

- (eXTraTos de eXoNerações e Nomeações) – Portaria nº 
10/2018, eXoNera, a partir de 31 de janeiro de 2018, rodrigo Tei-
xeira salles lacerda Pimenta, do cargo de assessor de Gabinete I .

 Portaria nº 12/2018, eXoNera, a partir de 01 de fevereiro de 2018, 
leonardo soares leal, do cargo de Chefe de Transporte .

 Portaria nº 13/2018, eXoNera, a partir de 31 de janeiro de 2018, 
Gianete Cristina da silva, do cargo de assessor de Gabinete I .

 Portaria nº 14/2018, NomeIa, a partir de 01 de fevereiro de 2018, Hil-
ton José ramos, para o cargo de assessor de Gabinete I .

 Portaria nº 15/2018, NomeIa, a partir de 01 de fevereiro de 2018, 
Gianete Cristina da silva, para o cargo de Chefe de Transporte .

 Portaria nº 16/2018, deClara, Ponto Facultativo para os servidores 
públicos municipais os dias 12 e 14 de fevereiro de 2018 .

4 cm -09 1060725 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA

 – Pl 006/2018, P . Presencial 005/2018 . objeto: contr . empresa para 
prest . serviços de impressão e cópias, com fornecimento (comodato) de 
copiadoras e/ou impressoras digitais, gerenciamento de impressões e 
fornecimento de todos os insumos (exceto o papel), assistência técnica, 
sem franquia mínima . erraTa: onde se lê: entrega dos envelopes: 
23/02/2017 as 14:30 hs . leia-se: entrega dos envelopes: 23/02/2018 as 
14:30 hs . Não houve alterações no edital .

2 cm -09 1060793 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA 

– Pl 007/2018, P . Presencial 006/2018, torna público aos interessados 
a realização do proc . licitatório em epígrafe . objeto: contr . serv . deco-
ração, confecção de medalhas, serv. fotográficos, serv. de buffet, bem 
como fornecimento de salgados e bebidas em virtude da solenidade de 
entrega das medalhas maria Zeli diniz Fonseca . Tipo: menor preço 
item . entrega dos envelopes: 26/02/2018 as 14:00 hs . Informações tel: 
37 3225 9200 . edital site www .novaserrana .cam .mg .gov .br .

2 cm -09 1060801 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE rio ACimA, 

por intermédio da Comissão Permanente de licitação, torna público, 
aos que se interessarem, que realizará o Processo licitatório Tomada 
de Preço 01/2018, que será julgado pelo menor preço, destinado à con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de consul-
toria e assessoria jurídica . a sessão realizar-se-á no dia 22/02/2018, às 
13:00 hs, na av . Governador Israel Pinheiro, 201 - Centro - rio acima, 
em sessão pública . Informações no endereço indicado, no horário de 
12:00 às 17:00 . rio acima, 07 de fevereiro de 2018 . aline aparecida 
Gonçalves - Presidente da Comissão de licitação

3 cm -07 1059585 - 1
 CAmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo

ProCesso lICITaTÓrIo 154/2017
Tomada de Preços 010/2017

aTa de CoNVoCaçÃo
aos 09 dias do mês de Fevereiro de 2018, às 13:00 horas, reuniu-se a 
Comissão especial de licitação para dar prosseguimento ao Processo 
licitatório 154/2017, Tomada de Preço 010/2017, cujo objeto consiste 
na contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
técnicos especializados de publicidade à Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo . a Comissão especial de licitação convoca a 
empresa shine on lTda ePP para abertura do envelope N .º 04 – Pro-
PosTa ComerCIal, para o dia 16/02/2018 às 09h00min na sede da 
Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo . Nada mais havendo 
a tratar, a Comissão especial de licitação lavrou a presente ata, que 
segue assinada pelos seus membros . são Gonçalo do rio abaixo, 09 de 
Fevereiro de 2018 . laís Costa bicalho . Presidente da Comissão espe-
cial de licitação .

4 cm -09 1060732 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

aVIso de PreGÃo PreseNCIal 003/2018
o Pregoeiro da Câmara municipal de Três Corações-mG, torna público 
o Processo licitatório n° 006/2018- PreGÃo PreseNCIal n° 
003/2018, “licitação exclusiva para ePP e microempresas”, do tipo 
menor Preço por lote, cujo objeto é o registro de Preços para aquisi-
ção futura e eventual de alimentos e bebidas não alcóolicas para atender 
as necessidades da Câmara municipal de Três Corações/mG . os enve-
lopes, nº01- Proposta e nº02- Habilitação, fechados e rubricados, serão 
recebidos ás 13h00min (treze horas) do dia 28de fevereiro de 2018 . o 
edital completo e seus anexos estão disponíveis no setor de licitações 
da Câmara municipal de Três Corações, podendo ainda ser visualizado 
no “site” www .camaratc .mg .gov .br  . Três Corações, 09 de fevereiro de 
2018 . rodrigo Gomes da Conceição - Pregoeiro .

3 cm -09 1060811 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

aVIso de PreGÃo PreseNCIal 004/2018
o Pregoeiro da Câmara municipal de Três Corações-mG, torna público 
o Processo licitatório n° 007/2018- PreGÃo PreseNCIal n° 
004/2018, “licitação exclusiva para ePP e microempresas”, do tipo 
menor Preço unitário, cujo objeto é o registro de Preços para aquisi-
ção futura e eventual de quadros (para diplomas, honrarias e condeco-
rações) com molduras em alumínio cromado e com 02 vidros antirre-
flexos, visando o atendimento em cerimoniais e atividades correlatas 
às reuniões ordinárias da Câmara municipal de Três Corações/mG . os 
envelopes, nº01- Proposta e nº02- Habilitação, fechados e rubricados, 
serão recebidos ás 13h00min (treze horas) do dia 1º de março de 2018 . 
o edital completo e seus anexos estão disponíveis no setor de licita-
ções da Câmara municipal de Três Corações, podendo ainda ser visua-
lizado no “site” www .camaratc .mg .gov .br . Três Corações, 09 de feve-
reiro de 2018 . rodrigo Gomes da Conceição - Pregoeiro .

4 cm -09 1060825 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA BELA ViSTA
edital de leilão-Torna público que levará a leilão online, através do 
site www.lucasleiloeiro.com.br, iniciando 09/02/2018 e finalizando as 
13hs, do dia 26/02/2018, seu bem inservível:máquina .leiloeiro: lucas 
r . a .moreira .inf:37-3242-2218 .

2 cm -09 1060579 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAuL SoArES - mG

 secretaria municipal de educação de raul soares através da Portaria 
nº 002, de 07 de fevereiro de 2018, torna público que fica homologado 
resultado final do Processo Seletivo Público nº 001/2018, Edital de 
10/01/2018, para provimento temporário de vagas e formação de cadas-
tro reserva para atender a secretaria municipal de educação de raul 
Soares, conforme relação afixada no quadro de avisos da Prefeitura. 
Cyro anibal de oliveira Felipe – secretário municipal de educação

2 cm -09 1060705 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu

o município de Pompéu/mG torna público que fará realizar-se Pro-
cesso licitatório nº 022/2018, Concorrencia Pública nº 001/2018 – Con-
tratação de empresa para construção da biblioteca Pública municipal, 
conforme Contrato de repasse nº 833233/2016/ministério da Cultura/
Caixa . data da abertura:04/04/2018 às 09:00h . Informações: Telefone: 
(37) 3523-1000, ramal 211 . o edital poderá ser obtido noe-maileditais-
licitacao@pompeu .mg .gov .br ou pelositewww .pompeu .mg .gov .br .

2 cm -09 1060596 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABrE CAmPo/mG. 

Retificação dos Extratos de publicação dos Contratos 043/2018 ao 
046/2018, publicados no mINas GeraIs, dia 27/01/2018, pág . 
04, publicação de Terceiros . a Prefeitura municipal de abre Campo, 
através da Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atri-
buições legais, em razão de correção dos números dos Contratos na 
publicação dos extratos dos Contratos 030/2018, 031/2018, 032/2018 
e 033/2018, torna pública a retificação da correção dos números dos 
Contratos 030/2018, 031/2018, 032/2018 e 033/2018, nos termos a 

seguir descritos: Art. 1º - Ficam retificados, em seus itens - Contra-
tos 043/2018, 044/2018, 045/2018 e 046/2018, passando a conter a 
seguinte redação: leia-se: “Contratos 030/2018, 031/2018, 032/2018 
e 033/2018”. Desta forma, ficam mantidas todas as especificações refe-
rentes à publicação dos referidos Contratos, ressalvando as retificações 
contidas no Art. 1º do presente instrumento de Retificação. Sarah da 
Costa Paiva - Presidente da CPl .

4 cm -09 1060610 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ACAiACA

1) Prefeitura municipal de acaiaca - extrato de Contrato Nº 02/2018 
Contratante: Prefeitura municipal de acaiaca/ Contratado: montgo-
mery Valem machado . CPF: 036 .034 .476-38 . modalidade: Inexigibili-
dade . objeto: show artístico musical para as festividades de carnaval . 
Valor global: r$ 1 .500,00 / Vigência: 05/02/2018 a 04/03/2018 .
2) Prefeitura municipal de acaiaca - extrato de Contrato Nº 003/2018 
Contratante: Prefeitura municipal de acaiaca/ Contratado: Clerisson 
maurício de araújo 723777674615 CNPJ: 27 .329 .349/0001-28 . moda-
lidade: Inexigibilidade . objeto: show artístico musical para as festivi-
dades de Carnaval . Valor global: r$ 2 .600,00 / Vigência: 08/02/2018 
a 07/03/2018 . 

3 cm -09 1060894 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG  . 

P .P/r .P nº 015/2018 . 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 019/18 - P .P/r .P nº 015/18, com abertura para o 
dia 02/03/18 às 08:00 horas . objeto: aquisição de moto niveladora, 
conforme Contrato de repasse nº 850485/2017/maPa/CaIXa -Pro-
desa . o edital completo e melhores informações poderão ser obtidos 
na sede da Prefeitura à av . raul soares, 310, Centro, Tel (33) 3267-
1932, das 11:00 às 17:00 horas .

2 cm -09 1060816 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA, 

aVIso de lICITaçÃo, Processo licitatório n .º 021, Tomada de Pre-
ços n .º 001/18 . Contratação se empresa especializadapara prestação de 
serviços incluindo material para revitalização da Praça manoel romu-
aldo de lima . Interessados em adquirir o edital deverão procurar a 
Comissão Permanente de licitação na Prefeitura municipal, de 09:00h 
às 11:00h e de 13:00h às 15:00h, em dias de expediente . maiores infor-
mações pelo telefone (31) 3894-1100 . a Presidente marcia ribas, ara-
ponga, 09 de fevereiro 2 .018 .

2 cm -09 1060957 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArCoS/mG

 ProCesso lICITaTÓrIo Nº 040/2018
 Tomada de Preços Nº 002/2018

 TIPo: melHor TÉCNICa e Preço
reGIme de eXeCuçÃo: execução Indireta, previsto na lei n . 
12 .232/2010 e complementarmente pela lei 8 .666/93
obJeTo: Contratação de agência de publicidade para prestação de 
serviços técnicos de publicidade para a Prefeitura municipal de arcos 
visando a realização de estudo, planejamento, conceituação, concep-
ção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execu-
ção externa, distribuição de publicidade aos veículos e demais meios 
de divulgação que se mostre do interesse e se encontre no âmbito de 
atribuição deste órgão, com o objetivo de promover campanhas, progra-
mas, serviços, difundir idéias e informar o público em geral .
aberTura da sessÃo: dia 19 de março de 2018 às 13:30 horas
loCal: departamento de licitações e Contratos, situado à rua Getú-
lio Vargas, nº 228 – 3º andar, centro, arcos/mG
CoNsulTas ao edITal:
Na internet, no site www .arcos .mg .gov .br ou no departamento de lici-
tações e Contratos supracitado
esClareCImeNTos: e-mail: arcoslicita@arcos .mg .gov .br, fac-sí-
mile/telefone: (37) 3359-7900 – ramais 905
departamento de licitações e Contratos supracitado
arcos, 29 de janeiro de 2018 .

5 cm -08 1060451 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

Contratos do pregão nº 08/17 ref . a aquisição de itens da alimentação 
escolar para manutenção das escolas municipais, creches e apae . Par-
tes: Prefeitura x amaZÔNIa INdÚsTrIa e ComÉrCIo lTda ., 
contrato nº 31/18, valor r$ 20 .481,42; beTÂNIa aPareCIda Per-
boNI VIlas boas – me, contrato nº 32/18, valor r$ 26 .876,85; 
CH ComerCIal lTda . – me, contrato nº 33/18, valor r$ 6 .940,08; 
CooPeraTIVa reGIoNal de ProduTores de leITe de 
serraNIa lTda ., contrato nº 34/18, valor r$ 6 .550,11; merCaN-
TIl PaulIsTa 250 lTda ., contrato nº 35/18, valor r$ 6 .642,90; 
PaNIFICadora aNTuNes lTda . – me, contrato nº 36/18, valor 
r$ 36 .379,84; PoTaTo brasIl aTaCadIsTa lTda . – ePP, con-
trato nº 37/18, valor r$ 32 .497,50 e suPermerCado NÃo Tem 
Pra NINGuÉm lTda . – me, contrato nº 38/18, valor r$ 12 .537,93 . 
Todos assinados: 08/01/18 e vigência: 31/03/18 - Pedro Francisco da 
silva – Prefeito .

Contrato nº 47/18 do pregão nº 23/17 ref . a contratação de empresa para 
execução de serviços de funilaria e pintura para manutenção e conser-
vação da frota municipal . Partes: Prefeitura x auTo maIs ComÉr-
CIo de Peças e serVIços lTda . - me, valor r$ 28 .000,00, ass .: 
09/01/18 e vigência: 31/12/18 - Pedro Francisco da silva – Prefeito .

Contratos do pregão nº 41/17 ref . a aquisição de materiais elétricos para 
atender a demanda de manutenção, adequações e novas instalações elé-
tricas do município . Partes: Prefeitura x alINe NICÁCIo - me ., con-
trato nº 62/18, valor r$ 3 .029,65; ComPre bem dIsTrIbuIdora 
lTda . – ePP, contrato nº 63/18, valor r$ 4 .906,90; elÉTrICa 
radIaNTe maTerIaIs elÉTrICos lTda . – ePP, contrato nº 
64/18, valor r$ 13 .499,20; mÁrIo sÉrGIo CaslINI CoNsTru-
Tora – me, contrato nº 65/18, valor r$ 23 .731,07; muNdIal 
ProduTos e serVIços lTda . – me, contrato nº 66/18, valor 
r$ 4 .277,46 e sIrleNe NoGueIra marTINs JaCINTHo & CIa 
lTda . – me, contrato nº 67/18, valor r$ 31 .639,64 . Todos assinados: 
10/01/18 e vigência: 31/12/18 - Pedro Francisco da silva – Prefeito .

Termo aditivo nº 02/18 do pregão 08/17 ref . a aquisição de itens da ali-
mentação escolar para manutenção das escolas municipais, creches e 
apae . Partes: Prefeitura x beTÂNIa aPareCIda PerboNI VIlas 
boas – me . objeto: reajustar o preço do feijão carioquinha tipo 1 de 
r$ 3,90 o kg para r$ 5,23, ass .: 08/01/18- Pedro Francisco da silva 
– Prefeito .

Termo aditivo nº 02/18 do pregão 08/17 ref . a aquisição de itens da 
alimentação escolar para manutenção das escolas municipais, creches 
e apae . Partes: Prefeitura x PoTaTo brasIl aTaCadIsTa lTda . 
- EPP. Objeto: Reajustar os seguintes preços: filé de coxa e sobrecoxa 
de frango congelado de R$ 7,99 o kg para R$ 8,50; filezinho de peito 
de frango (sassami) congelado de r$ 8,89 o kg para r$ 9,96; iogurte 
de r$ 3,94 o litro para r$ 4,33, ass .: 08/01/18- Pedro Francisco da 
silva – Prefeito .
Contratos do pregão nº 19/17 ref . a aquisição de materiais de cons-
trução . Partes: Prefeitura x brITamIl brITa CoNCreTo e ser-
VIços de eNGeNHarIa lTda ., contrato nº 02/18, valor r$ 
30 .825,00; ComPre bem dIsTrIbuIdora lTda . – ePP, contrato 
nº 03/18, valor r$ 108 .921,27; dIsTrIbuIdora de CImeNTo 
VarGINHa lTda ., contrato nº 04/18, valor r$ 12 .305,00; JosÉ 
armaNdo da sIlVa – me, contrato nº 05/18, valor r$ 4 .267,50; 
JoÃo Paulo deoTTI dos saNTos & CIa lTda . – me, con-
trato nº 06/18, valor r$ 7 .477,00; sIrleNe NoGueIra marTINs 
JaCINTHo & CIa lTda ., contrato nº 07/18, valor r$ 94 .631,62 e 
GabrIela maTerIaIs Para CoNsTruçÃo lTda . – ePP, con-
trato nº 08/18, valor r$ 2 .213,98 . Todos assinados: 04/01/18 e vigência: 
31/12/18 - Pedro Francisco da silva – Prefeito .

 Contrato da Inexigibilidade nº 08/2018, ref . a contratação da dupla 
ZÉ rICardo e THIaGo, nas festividades do Carnaval 2018, no dia 
12 de fevereiro de 2018 . Partes: Prefeitura x ZrT3 Produções e 
eVeNTos lTda - me . Contrato nº 147/2018, valor de r$ 65 .000,00, 
vigência até 16/02/2018, ass . 09/02/2018 . Pedro Francisco da silva 
– Prefeito .

15 cm -09 1060970 - 1

jussara
Highlight


