
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quarTa-feira, 21 de fevereiro de 2018 – 5 
CÂmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS/mG –

aVIso dE lICITaçÃo PrEGÃo PrEsENCIal – 06/2018 – a Câmara Municipal de Matozinhos, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que no dia02 de Março de 2018 às 09:00 horas, noendereço na rua oito de dezembro, 400, centro, Matozinhos/MG, CEP 35 .7200-000, 
CNPJ/MF 20 .229 .423/0001-95, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação 
de Habilitação, critério de julgamento Por ITEM, PrEGÃo PrEsENCIal dE rEGIsTro dE PrEço, para aquisição de Materiais de Escritório, 
que reger-se-á pelas disposições do presente Edital e seus anexos. O Edital completo com as especificações do objeto do PREGÃO PRESENCIAL 
n .º 06/2018 encontra-se à acesso à pagina www .camaramatozinhos .mg .gov .br  . demais informações: (031) 3712-1169 ou E-mail: licitação@camara-
matozinhos .mg .gov .br- 16/02/2018 -sidirley anderson dias Bento – Presidente . - Jussara de almeida Prado - Pregoeira
PrEGÃo PrEsENCIal 05/2018 - aVIso dE rETIFICaçÃo do EdITal
a pregoeira Jussara de almeida Prado, designada pela portaria 761/2018, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido 
certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 05/2018, com a inclusão do item 6.1 do Anexo I:
Fica marcada nova data para abertura dos envelopes de proposta de preço e documentação, para o dia 05 de março de 2018 ás 09:00 horas . as demais 
disposições integrais do edital serão mantidas .
16/022018 - Jussara de almeida - Presidente/Pregoeira

FuNçÃo NuMEro dE PosTo 
dE TraBalHo dIa da sEMaNa HorÁrIo CarGa 

HorÁrIa
Vigia/ portaria desarmada 01 sÁBado 06:00 às 18:00 horas 12 Horas
Vigia/ portaria desarmada 01 doMINGo 06:00 às 18:00 horas 12 Horas
Vigia/ portaria desarmada 01 FErIados E PoNTos FaCulTaTIVos 06:00 às 18:00 horas 12 Horas

10 cm -16 1061951 - 1

autorização 001-2018 – adEsÃo rEGIsTro dE PrEços . auto-
rizo a adesão ao registro de Preços nº 023/2017, realizado pela Prefei-
tura Municipal de Paraguaçu, conforme processo nº 2039/2017 . are-
ado, 02/02/2018 . Pedro Francisco da silva – Prefeito .
ata de registro de Preços e Contrato do Pregão nº 011/2018 . adesão a 
ata de registro de Preços nº 010/2017, Pregão nº 023/2017 da Prefei-
tura Municipal de Paraguaçu . objeto: aquisição de peças mecânicas, 
elétricas e acessórios (genuínos ou originais) para máquinas pesadas 
lotadas na secretaria de obras . Partes: Prefeitura X M .V .N . MoTorEs 
dIEsEl lTda . ME . ata com vigência de 12 meses, ass . 02/02/2018, 
Contrato nº 152/2018, valor r$ 800 .000,00, vigência até 31/12/2018 . 
Pedro Francisco da silva – Prefeito .

4 cm -20 1063109 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BALDim/mG
aVIso dE lICITaçÃo – ToMada dE PrEços Nº . 001/2018 . a P . 
M . de Baldim/MG, torna público que fará realizar Processo licitatório 
nº 007/2018, na Modalidade Tomada de Preços nº 001/2018, contrata-
ção de empresa para dar continuidade a construção de uma unidade 
Básica de saúde – uBs, no distrito de são Vicente, município de Bal-
dim, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamen-
tária, cronograma físico financeiro e demais anexos. Tipo da Licitação: 
Menor Preço . Critério de julgamento: Preço global . data de entrega 
dos envelopes de Proposta e documentação: 16/03/2018 até as 08:30 . 
Maiores informações e o edital completo poderão ser obtidos na P .M . 
de Baldim/MG, na rua Vitalino augusto, 635, Centro - Telefax: (31) 
3718-1255 . luciano Freitas Franco – Presidente da CPl .

3 cm -19 1062410 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG
TorNa PÚBlICa a rEalIZaçÃo da sEGuINTE lICITaçÃo:
 Pregão Presencial nº 18/2018 – menor preço por item – para even-
tual aquisição de gás liquefeito de petróleo, vasilhames e acessórios 
em atendimento as diversas secretarias municipal . data da abertura: 
05/03/2018 às 14:00 horas . o edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados no departamento de licitações do Município 
de Bandeira/MG, situado à rua antônio Bandeira, 18 – Centro . Maio-
res informações pelo telefone (33)3728-1224 . Géssica Ferreira Cam-
pos, Pregoeira .

3 cm -19 1062266 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS –
adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 05/2018, 
Processo nº 06/2018 . Vencedor: Franco silva Cota Me, CNPJ: 
08 .169 .911/0001-59 . Valor r$76 .702,50 . objeto: registro de Preços de 
Hortifrutigranjeiros . Bela Vista de Minas, 15 de fevereiro de 2018 . Wil-
ber José de souza – Prefeito Municipal .

2 cm -15 1061441 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS 
–adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 04/2018, 
Processo nº 05/2018 . Vencedor: José Geraldo Pessoa Me, CNPJ: 
22 .913 .610/0001-19 . Valor r$75 .730,00 . objeto: registro de Preços 
de carnes . Bela Vista de Minas, 15 de fevereiro de 2018 . Wilber José de 
souza – Prefeito Municipal .

2 cm -15 1061431 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS –
adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 06/2018, Pro-
cesso nº 07/2018 . Vencedores: CNa Multiformato e logistica ltda 
Me, CNPJ: 17 .270 .476/0001-45 . Minas Vale distribuidora de alimen-
tos Eireli Epp, CNPJ 28 .088 .733/0001-49 . Valor total: r$86 .472,98 . 
objeto: registro de Preços de gêneros alimentícios . Bela Vista de 
Minas, 15 de fevereiro de 2018 . Wilber José de souza – Prefeito 
Municipal . 

2 cm -15 1061489 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiÚVA/mG
 - Processo 009/18- PP 005/18- objeto: registro de Preço para aquisição 
de combustíveis e aditivos - Credenciamento 13/03/18- 09:00h – Edital 
no site: www .bocaiuva .mg .gov .br – ana a . Perpétuo– Pregoeira .
 PrEFEITura MuNICIPal dE BoCaIÚVa/MG - Processo 010/18- 
PP 006/18- objeto: registro de Preço para aquisição de gás GlP, vasi-
lhames e registros - Credenciamento 15/03/18- 09:00h – Edital no site: 
www .bocaiuva .mg .gov .br – ana a . Perpétuo– Pregoeira .
 PrEFEITura MuNICIPal dE BoCaIÚVa/MG - Processo 011/18- 
PP 007/18- objeto: registro de Preço para aquisição de pães e fermento 
biológico - Credenciamento 16/03/18- 09:00h – Edital no site: www .
bocaiuva .mg .gov .br – ana a . Perpétuo– Pregoeira .

3 cm -20 1062763 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom DESPACHo-mG – 
aviso de Edital – Pregão Eletrônico srP nº 20/2017: Prestação de ser-
viços de transporte de passageiros em ônibus, micro-ônibus e van por 
km rodado, incluindo motorista . sessão: 13/03/2018, às 9h . Edital: 
www .portaldecompraspublicas .com .br e www .bomdespacho .mg .gov .
br/licitacao . Fernando Cabral, Prefeito .

2 cm -20 1063086 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom DESPACHo-mG
 – aviso de Edital– PE 08/2018 – aquis de coberturas de feridas . ses-
são pública 08/03/2018 às 09:00 hs - Portal Eletrônico: www .portal-
decompraspublicas .com .br Edital no site www .bomdespacho .mg .gov .
br/licitacao
Fernando Cabral, Prefeito .

2 cm -20 1063090 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom JArDim DE miNAS.
aVIso dE lICITaçÃo . ProCEsso N° 09/2018, PrEGÃo PrE-
sENCIal N° 08/2018 . objeto: Contratação de empresa especializada 
em eventos para a realização da XIII Exposição agropecuária e XIV 
Festa Country de BoM JardIM dE MINas, conforme condições 
e especificações contidas no Edital. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 08 de março de 2018, Horário: 09:00 horas para credencia-
mento e após, abertura dos envelopes . Informações (032) 3292-1601 . 
E-mail: licitacao@bomjardimdeminas .mg .gov .br . Pregoeiro: danilo 
Pedrosa Carvalho . Bom Jardim de Minas- MG, 20 .02 .2018 .

3 cm -20 1062699 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom JESuS Do AmPAro/mG
aVIso dE lICITaçÃo: Processo nº 022/2018, Pregão Presencial 
para registro de Preços nº 008/2018 . objeto: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de placas de sinalização, faixas, adesi-
vos para veículos, placas de patrimônio, e outros itens semelhantes per-
sonalizados . a sessão será realizada no dia 07/03/2018 às 13:00 horas 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada na Praça Cardeal 
Motta, nº 220, centro, Bom Jesus do amparo/MG . Informações pelo 
site www .bomjesusdoamparo .mg .gov .br ou pelo telefone 3138331222 
ramal 121 .

3 cm -20 1062825 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom SuCESSo 
- 1º - EXTraTo dE TErMo adITIVo – Processo nº 079/2015 Con-
corrência 002/2015 Contrato 092/2015 . objeto: Constitui objeto do 
presente aditivo alteração da Cláusula 6ª - do PraZo - Fica prorro-
gado o prazo do contrato por 10 (dez) meses a partir do dia 05 de setem-
bro de 2016 . Empresa: CoNsTruTora PIlar lTda, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no CNPJ no12 .004 .916/0001-07 . Bom 
sucesso, 20/02/2018 Viviane andrade alves- Presidente da CPl
2º - EXTraTo dE TErMo adITIVo – Processo nº 079/2015 Con-
corrência 002/2015 Contrato 092/2015 . objeto: Constitui objeto do 
presente aditivo alteração da Cláusula 4ª – do PaGaMENTo: Fica 
acrescido ao valor original do contrato a importância de r$ 68 .028,93 
(sessenta e oito mil vinte e oito reais e noventa e três centavos), cor-
respondendo ao percentual de aproximadamente 3,74% (três vírgula 
setenta e quatro por cento) do valor original do contrato . Empresa: 
CoNsTruTora PIlar lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ no12 .004 .916/0001-07 . Bom sucesso, 20/02/2018 
Viviane andrade alves- Presidente da CPl
3º - EXTraTo dE TErMo adITIVo – Processo nº 079/2015 Con-
corrência 002/2015 Contrato 092/2015 . objeto: Constitui objeto do 
presente aditivo alteração da Cláusula 4ª – do PaGaMENTo e Cláu-
sula 6ª do PraZo .4ª – do PaGaMENTo: Fica acrescido ao valor 

original do contrato a importância de r$ 71 .164,13 (setenta e um mil 
cento e sessenta e quatro reais e treze centavos), correspondendo ao 
percentual de aproximadamente 3,91% (três vírgula noventa e um por 
cento) do valor original do contrato . 6ª – do PraZo: Fica prorrogado 
o prazo do contrato por mais 5 (cinco) meses a partir do dia 05 de 
julho de 2017 . Empresa: CoNsTruTora PIlar lTda, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no CNPJ no12 .004 .916/0001-07 . Bom 
sucesso, 20/02/2018 Viviane andrade alves- Presidente da CPl
4º - EXTraTo dE TErMo adITIVo – Processo nº 079/2015 Con-
corrência 002/2015 Contrato 092/2015 . objeto: Constitui objeto do 
presente aditivo alteração da Cláusula 6ª - do PraZo - Fica prorro-
gado o prazo do contrato por mais 3 (três) meses a partir do dia 05 de 
dezembro de 2017 . Empresa: CoNsTruTora PIlar lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no12 .004 .916/0001-07 . 
Bom sucesso, 20/02/2018 Viviane andrade alves- Presidente da CPl
5º - EXTraTo dE TErMo adITIVo – Processo nº 079/2015 Con-
corrência 002/2015 Contrato 092/2015 . objeto: 1 .1 - o presente Termo 
aditivo tem por objeto a inclusão de atividades a serem executadas na 
obra, estabelecidas na planilha anexa, que corresponde a um acréscimo 
de r$ 48 .992,73 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais 
e setenta e três centavos) que equivale a 2,694% do valor total do con-
trato original . 1 .2- Este aditivo de acréscimo ocorre em atendimento 
à solicitação do Engenheiro bem como planilha orçamentária de cus-
tos apresentado . Empresa: CoNsTruTora PIlar lTda, CNPJ nº . 
12 .004 .916/0001-07 .Bom sucesso, 20/02/2018 Ederson luiz ribeiro- 
Presidente da CPl

11 cm -20 1063060 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom SuCESSo-mG 
- Extrato de Contrato – Processo nº 022/2017, Tomada de Preço Nº 
001/2017 - objeto: contratação de empresa especializada para execu-
ção de reforma e ampliação de galpão industrial –Vencedor: CoNs-
TruTora PIlar lTda – EPP CNPJ- 12 .004 .916/0001-07 com o 
valor total de r$ 409 .825,53 (quatrocentos e nove mil oitocentos e 
vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) .

2 cm -20 1063068 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS /mG
 torna publico o Primeiro Termo aditivo de Correção de Valores da 
ata de registro de Preço Processo nº 126/2017 Pregão nº 063/2017 . 
Celebrado com a empresa: auTo PosTo luIsalTda ME CNPJ 
nº 10 .583 .610/0001-19 . objeto: Fornecimento de combustível . Valor 
Corrigido: litro de Etanol r$ 3,29 (três reais e vinte e nove centa-
vos) Gasolina Comum r$ 4,65(quatro reais e sessenta e cinco centa-
vos) litro de Óleo diesel r$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) 
litro de óleo s r$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos . Vigência 
04/01/2018 a 27/12/2018 .

3 cm -19 1062189 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS /mG
 torna publico a republicação Primeiro Termo aditivo Processo 
nº 114/2017 dispensa nº 024/2017 . Correção de Vigência . Cele-
brado com a empresa HErMaNo PErEIra CarNEIro CNPJ 
nº 17 .712 .792/0001-74 . objeto: locação de veiculo . (Valor Glo-
bal: r$25 .500,00(vinte e cinco mil e quinhentos reais) . Vigência: 
12/01/2018 a 16/04/2018 .

2 cm -19 1062209 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS /mG
 torna publico o Primeiro Termo aditivo Processo nº 042/2017 Termo 
de adesão nº 02/2017 . Celebrado com a empresa CENTErMIdIa 
PuBlICaçõEs lTda-ME CNPJ nº 12 .251 .837/0001-92 . objeto: 
Serviços de divulgações em jornais de grande circulação e diário oficial 
do estado . Valor Global: r$ 39 .000,00(trinta e nove mil reais) . Vigên-
cia: 30/12/2017 a 03/08/2018 .

2 cm -19 1062190 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CABo VErDE/mG
aVIso dE lICITaçÃo - lEIlÃo Nº 002/2018 - a Prefeitura Muni-
cipal de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, através da sua secretaria 
Municipal de suprimentos, informa a todos os interessados que reali-
zará uma licitação, Processo nº 044/2018 - leilão nº 002/2018, cuja 
sessão será realizada no dia 12/03/2018, às 10:00 hs, no pátio do almo-
xarifado Municipal, situado na rua Pedra lisa, s/nº, Cabo Verde/MG, 
onde os interessados poderão oferecer lances . o objeto da presente lici-
tação é a alienação de veículos automotores, tratores agrícolas, sucatas 
de informática e móveis de escritório . os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do Edital, no setor de licitação, situado na av . 
Prefeito Carlos souza Filho, s/nº, Centro, no horário das 12:30 às 17:00 
hs, de segunda a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefeitura (www .cabo-
verde .mg .gov .br) . Para maiores informações, entrar em contato pelo 
fone (35) 3736-1220, ramal 50 (setor de licitação) . Cabo Verde, 20 
de fevereiro de 2018 . Cleber donizetti Campos - secretário Municipal 
de suprimentos .

4 cm -20 1062817 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CACHoEirA DA PrATA/mG .
 aviso de licitação . Pregão Presencial nº 009/2018 . Torna público que 
fará realizar Processo licitatório nº 012/2018, na modalidade Pregão 
Presencial nº 009/2018, tendo como objeto registro de Preços, para 
prestação de serviços de publicação de atos administrativos desta Muni-
cipalidade, que será realizado na data de 09/03/2018, às 09h30min . 
Informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata .mg .gov .br . 
Edvandro Carlos anunciati umezu - Pregoeiro .

2 cm -20 1063005 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA
aVIso dE lICITaçÃo – ProCEsso Nº 011/2018 – PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 004/2018 . a Prefeitura Municipal de CaIaNa - 
MG, torna público, por intermédio de seu PrEGoEIro, o Processo 
nº 011/2018, Pregão Presencial nº 004/2018 – registro de Preços nº 
004/2018, com abertura para o dia 07/03/2018às 14:00horas, Visando: 
registro de Preço para aquisição de saibro limpo e sujo em atendi-
mento a secretaria Municipal de obras e Interior . o edital completo 
encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua Miguel Toledo, nº 
106, centro, na cidade de CaIaNa - MG CEP: 36 .832-000 ou através 
do site www .caiana .mg .gov .br . MaurICIo PINHEIro FErrEIra – 
Prefeito Municipal . 06/02/2018 .

3 cm -18 1062173 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA

aVIso dE lICITaçÃo – ProCEsso N .º 012/2018 – ToMada 
dE PrEço N .º 001/2018 - o MuNICÍPIo dE CaIaNa - MG, torna 
público nos termos da lei 8 .666/93 e suas alterações, por intermédio 
da C .P .l, o Processo nº 012/2018 - Tomada de Preço nº 001/2018, com 
abertura para o dia 26/03/18 às 14:00 hs, Visa: Contratação de empresa 
de engenharia para rEurBaNIZaçÃo das ruas aNGElo BIuN-
dINI, adÃo roMualdo, doNaTo E Praça JosE PINHEIro 
JuNIor do MuNICÍPIo dE CaIaNa, que atue no ramo de obras de 
construção civil, para a execução dos serviços estabelecidos no memo-
rial descritivo, projeto básico e executivo . o edital completo e melhores 
informações poderão ser obtidos, na rua Miguel Toledo, 106 – Cen-
tro- CaIaNa – CEP:36 .832-000 – Fone/Fax: (32)3745 .1035, de 12:00 
às 17:00 horas – e-mail licitacao@caiana .mg .gov .br - site www .caiana .
mg .gov .br  .

4 cm -18 1062174 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBuÍ/mG
 - EXTraTo dE HoMoloGaçÃo/dIsPENsa - PrC 226/2018 
– dIsPENsa Nº . 002/2018 – HoMoloGaçÃo: 16/02/2018 . 
oBJETo: Prestação de serviços de Transporte, para atendimento dos 
alunos da rede Pública de Ensino, com recursos do FuNdEB, com 
fundamento no art . 24, Inciso IV e V, da lei 8 .666/93 e suas alterações . 
Valor: r$ 3 .197,60 . adJudICado: TraNsPorTEs loPEs lTda . 
Valor: r$ 4 .160,00 . adJudICado: CooPEraTIVa CaMBuÍ dE 
TraNsPorTEs – CooCaTraNs .
PrC 226/18 – dIsPENsa Nº . 002/18 – raTIFICaçÃo dE dIs-
PENsa dE lICITaçÃo - Em vista das razões alinhadas pelo orde-
nador de despesas e em conformidade com o parecer jurídico emitido 
pela Procuradoria Jurídica do Município, raTIFICo a dispensa de 
licitação, nos termos do art . 24, Inciso IV e V, da lei 8 .666/93 e suas 
alterações . Publique-se: Tales Tadeu Tavares – Prefeito Municipal .

4 cm -20 1062734 - 1

CAmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
ProCEsso lICITaTÓrIo 143/2017

CoNCorrENCIa Nº 001/2017
solICITaçÃo dE CoMProVaçÃo dE 

EXEQuIBIlIdadE da ProPosTa
À Empresa agile Empreendimentos e serviços ltda . EPP: Considerando: 
a) os valores apresentados na sua proposta financeira, sendo o valor 
mensal de r$ 119 .849,06 (cento e dezenove mil oitocentos e quarenta 
e nove reais e seis centavos); b) o percentual de lucro apresentado 
de 0,33%, o que resulta o valor de r$ 395,50 (trezentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta centavos) por mês; c) que nos três orçamentos 
feitos pela Câmara Municipal foram apresentados os valores de BdI 
(percentual de lucro) de 8,0%, 10,0% e 10,0%, tendo assim uma média 
de 9,33%; d) o disposto no artigo 48 da lei 8 .666/93, que prevê: “ art . 
48.Serão desclassificadas: [...]II- propostas com valor global superior 
ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 
condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação . (redação dada pela lei nº 8 .883, de 1994);” . e) a exigência do 
Edital com relação à inclusão na proposta financeira de infraestrutura 
em são Gonçalo do rio abaixo, com, no mínimo, locação de imóvel 
e dois funcionários (oficial administrativo e técnico em contabilidade), 
conforme item 5 .1 .6 .15 .1 da minuta do contrato ; f) os esclarecimentos 
da Proposta Comercial prestados pela empresa Ágile Empreendimentos, 
no dia 15 de fevereiro de 2018, informando que o valor da infraestrutura 
e pagamento de dois funcionários supracitado estão incluídos no item 
“despesas administrativas/operacionais” (que tem como percentual 
0,70%, ou seja, r$838,94) e nos demais itens do anexo I – a Planilha 
de Composição de Preços; g) os esclarecimentos supracitados constar 
que os valores de treinamento também estão incluídos no item 
“despesas administrativas / operacionais” e nos demais itens do 
anexo I – a Planilha de Composição de Preços; e h) que a proposta da 
licitante agile para o item “despesas administrativas/ operacionais” é 
de 0,70%, o que corresponde ao valor real de r$ 838,94 (oitocentos e 
trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) - Proposta valor mensal 
de r$119 .849,06 x 0,70%); a Comissão Permanente de licitação 
solicita à licitante aGIlE EMPrEENdIMENTos E sErVIços 
lTda – EPP que apresente e protocole na sededa Câmara Municipal 
de são Gonçalo do rio abaixo,até as 17h do dia 27/02/2018, terça-
feira, demonstrativo de viabilidade de sua Proposta Comercial e a 
plena possibilidade de sua execução, com apresentação de planilha 
constando os valores de lucro líquido, despesas com infraestrutura 
(mínimo locação de um imóvel para ser utilizado como sede e despesas 
com dois funcionários, conforme solicitado no edital), e despesas com 
treinamento . são Gonçalo do rio abaixo, em 19 de fevereiro de 2018 . 
laís Costa Bicalho . Presidente da Comissão Permanente de licitação .

11 cm -19 1062588 - 1
CAmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo

 ProCEsso lICITaTÓrIo 154/2017
 ToMada dE PrEços 010/2017

 aTa dE CoNVoCaçÃo
 após transcorrido o prazo de recurso referente a proposta de preços do 
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 achou 
por bem dar continuidade ao processo e convocar a empresa shine on 
LTDA para abertura do envelope N.º 05 – Documentos para fins de 
Habilitação, para o dia 22/02/2018 às 09h30min na sede da Câmara 
Municipal de são Gonçalo do rio abaixo . Nada mais havendo a tra-
tar, a Comissão Especial de licitação lavrou a presente ata, que segue 
assinada pelos seus membros . são Gonçalo do rio abaixo, 19 de Feve-
reiro de 2018 .

4 cm -19 1062534 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo/mG -

 aVIso dE lICITaçÃo- PrEGÃo PrEsENCIal Nº .001/2018 – 
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº .004/2018, torna público que realização 
licitação tendo como objeto o registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de Combustível, para manutenção dos Veículos de proprie-
dade da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, abertura prevista para 
09/03/2018, Horário: 14:00 . PrEGÃo PrEsENCIal Nº .002/2018 – 
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº .005/2018, objeto o registro de Pre-
ços para futuras e eventuais aquisições de Móveis, Eletrodomésticos e 
Equipamentos Eletroeletrônicos, destinados à manutenção das ativida-
des da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, Exclusivo para MEI, 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas Enquadra-
das no artigo 34 da lei N° . 11 .488, de 2007, abertura prevista para 
09/03/2017, Horário: 15:00, à Praça Tiradentes, 170, Centro, Fone 
(33)3536-4000. Teófilo Otoni/MG, 20 de fevereiro de 2018. Luciano 
de oliveira rios Filho - Presidente da CPl .

4 cm -20 1062924 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE VErEADorES 

DE TArumirim – mG, 
TErCEIro TErMo adITIVo ao CoNTraTo adMINIsTra-
TIVo Nº 08/2016 .
 Torna público, Terceiro Termo aditivo ao Contrato administrativo 
nº. 08/2016, firmado com a Empresa: Elevadores & Conservadora 
aliança ltda – ME, CNPJ: 15 .388 .132/0001-00, oBJETo: Prorroga-
ção do Prazo de Vigência Contratual para o período de 01/03/2018 a 
30/09/2018 . Base legal: art . 57, II, da lei Federal n .º 8 .666/93 .ass .: 
Vicente Paula de oliveira – Contratante . Wilrhels urils soares – Con-
tratado . data: 20/02/2018 .obs: Publicado no quadro de avisos em 
20/02/2018, conforme § 1º, do art . 157, da lei orgânica Municipal . 

3 cm -20 1062857 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CáSSiA

Edital de leilão - Torna público que levará a leilão em 14/03/2018 
13:00hs, na Casa de Cultura, r: da liberdade, 176, Centro, seus bens 
inservíveis: veículos, máquinas e outros bens . leiloeiro: lucas r . a . 
Moreira . Fone: 37-3242-2218, www .lucasleiloeiro .com .br .

1 cm -20 1062752 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoÃo Do mANHuAÇu/ mG
TErMo dE rETIFICaçÃo PrEGÃo 012/2018 a Prefeitura Muni-
cipal de são João do Manhuaçu através de sua Pregoeira, torna público 
a retificação da publicação realizada no dia 20/02/2018, onde se-lê: 
aquisição de lubrificantes para manutenção da frota municipal, leia - 
se: aquisição de lubrificantes, filtros e outros para manutenção da frota 
municipal . Pregoeira- aNa aParECIda doMICIaNo .

2 cm -20 1063028 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoÃo Do mANHuAÇu/ mG
PrEGÃo PrEsENCIal 014/2018 a Prefeitura Municipal de são 
João do Manhuaçu através de sua Pregoeira, torna público a abertura do 
Processo licitatório nº 029/2018, na forma presencial, regido pela lei 
Federal 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 serviços de execução de trajetos para trans-
porte escolar . Credenciamento e abertura dos licitantes: 05/03/2018 ás 
14hs00min- Pregoeira- aNa aParECIda doMICIaNo

3 cm -20 1063084 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiCÃo DAS PEDrAS/mG

- Torna público o Processo licitatório nº 15/2018, na modalidade de 
Pregão Presencial por registro de Preço nº07/2018 - objetivo: a aqui-
sição de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades dos diversos 
setores da Prefeitura .Credenciamento dia 06/03/2018 ás 8:00hs .aber-
tura processo está marcada para às 08:30 horas do dia 06 de março de 
2018 .Informações:(35)3664-1222 das 8h às 16 h ou por e-mail: lici-
tacao@conceicaodaspedras .mg .gov .br–Elis regina Merces Faria reis– 
Pregoeiro Oficial.

2 cm -20 1062877 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG

 – aviso de licitação: Pregão Presencial 007/2018 - Tipo: Menor Preço 
por Item – objeto: rEGIsTro dE PrEços Para aQuIsIçÃo 
dE MadEIras Para aTENdEr a dEMaNda do dEParTa-
MENTo dE oBras E sErVIços urBaNos – Entrega dos Enve-
lopes: dia 07 de Março de 2018 às 13h30min – abertura dos envelopes: 
dia 07 de Março de 2018 às 13h45min – Informações completas com a 
Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de aguanil 
– MG – fones (035) 3834-1259/9-98314976, no horário de 09h00min 
as 16h00min, ou no pelo e-mail: licitacao@aguanil .mg .gov .br .

3 cm -20 1062725 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG

 comunica que abrirá Pregão Presencial nº 010/2018, TIPo: menor 
preço por lote, objetivando a aQuIsIçÃo dE MEdICaMENTos dE 
“a” a “Z” da TaBEla CMEd/aNVIsa dEsTINados ao aTEN-
dIMENTo das NECEssIdadEs da sECrETarIa MuNICIPal 
dE saÚdE dE alMENara/MG . a abertura será dia 08/03/2018 às 
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, Pça . dr . Hélio rocha Gui-
marães, nº 27, Centro - CEP: 39 .900-000 . o edital poderá ser obtido na 
Prefeitura Municipal, horário: 08h00mim a 12h00mim e 14h00mim as 
18h00mim, e esta publicado no site da Prefeitura http://www .almenara .
mg .gov .br/ . Informações Telefone: (33) 3721-1360 . CPl .

3 cm -19 1062308 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALTo JEQuiTiBá/mG

Pregão Presencial nº . 013/2018 . Torna público que no dia 07/03/2018, 
às 14:00h, estará realizando Processo licitatório nº . 026/2018, Pregão 
Presencial nº . 013/2018, cujo objeto é a aquisição de ferragem para 
reforma das passarelas do Município de alto Jequitibá/MG . o edital na 
íntegra está disponível no site: www .altojequitiba .mg .gov .br . Maiores 
informações no tel .: (33) 3343 .1268 .

denise Feitosa – Pregoeira .

Torna público que no dia 08/03/2018, às 09:00h, estará realizando Pro-
cesso licitatório nº . 023/2018, Pregão Presencial nº . 011/2018, cujo 
objeto é a aquisição de merenda escolar para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de Educação de alto Jequitibá . o edital na íntegra 
está disponível no site: www .altojequitiba .mg .gov .br . Maiores informa-
ções no tel .: (33) 3343 .1268 .

denise Feitosa – Pregoeira .

 reedição - a Prefeitura Municipal de alto Jequitibá/MG torna público 
que no dia 06/03/2018, às 14:00h, estará realizando Processo licitatório 
nº . 015/2018, Pregão Presencial nº . 006/2017, cujo objeto é a empresa 
especializada em prestação de serviços continuados de medicina do tra-
balho e controle de absenteísmo para atender a Prefeitura Municipal de 
alto Jequitibá . o edital na íntegra está disponível no site: www .altoje-
quitiba .mg .gov .br . Maiores informações no tel .: (33) 3343 .1268 .

denise Feitosa – Pregoeira . 
6 cm -20 1062804 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALVArENGA. 
aviso de licitação . Pal 005/2018 – Pregão Presencial 002/2018 . 
objeto: aquisição de carnes e embutidos, para atender as secretarias 
de Educação, Assistência Social e Administração, conforme especifica-
ções do edital . abertura dos envelopes: dia 06/03/2018, às 09:00 horas . 
local: sala de licitações, Prefeitura Municipal de alvarenga, na Praça 
Pref . José Carlos Martins, 30 – CEP 35 .249-000 . Edital disponível no 
site www .alvarenga .mg .gov .br, ou no mesmo endereço, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 horas . Informações 
pelo tel: (33) 3328-1193 .

3 cm -19 1062504 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS – 

PaP 02/2018 Termo de Fomento . o Município de alvinópolis torna 
pública a realização de parceria para transferência de recursos finan-
ceiros e cessão de servidores públicos da administração direta ao 
asIlo da soCIEdadE sÃo VICENTE dE Paulo dE alVINÓ-
PolIs, visando atendimento aos idosos . Valor do termo de fomento: 
r$ 10 .000,00 . Vigência: 15/02/2018 a 31/12/2018 . alvinópolis, 20 de 
fevereiro de 2018 .

 PrEFEITura MuNICIPal dE alVINÓPolIs – PaP 03/2018 
Termo de Fomento . o Município de alvinópolis torna pública a rea-
lização de parceria para transferência de recursos financeiros referente 
ao repasse do FNas ao asIlo da soCIEdadE sÃo VICENTE dE 
Paulo dE alVINÓPolIs, visando atendimento aos idosos . Valor do 
termo de fomento: r$ 17 .520,00 . Vigência: 15/02/2018 a 31/12/2018 . 
alvinópolis, 20 de fevereiro de 2018 .

 PrEFEITura MuNICIPal dE alVINÓPolIs – PaP 04/2018 
Termo de Fomento . o Município de alvinópolis torna pública a rea-
lização de parceria para cessão de servidores públicos da administra-
ção direta, material didático, material de consumo, merenda escolar 
e despesas com água, luz e telefone a assoCIaçÃo BENEFICÊN-
CIa PoPular dE alVINÓPolIs, visando à oferta de serviços de 
ensino a alunos do Município de alvinópolis . Vigência: 19/02/2018 a 
31/12/2018 . alvinópolis, 20 de fevereiro de 2018 .

6 cm -20 1062992 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELÂNDiA-mG
EXTraTo dE aVIso

Processo n° 036/2018, Pregão Presencial n° 014/2018 .
 registro de Preço para futuras e eventuais contratações de microem-
presas, empresas de pequeno porte e equiparadas para fornecimento 
de gêneros alimentícios para lanches . Entrega de Envelopes e sessão 
Pública dia 09/03/2018, Horário: 08:30h . Informações: (35)3325-1432 
ou por E-mail: licitacao3@andrelandia .mg .gov .br . Pregoeira: anna C . 
Zillmann . andrelândia-MG, 20/02/2018 .

PrEFEITura MuNICIPal dE aNdrElÂNdIa-MG
EXTraTo dE aVIso

 Processo n° 037/2018, Pregão Presencial n° 015/2018 . objeto: regis-
tro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pneus . Entrega de 
Envelopes e sessão Pública dia 12/03/2018, Horário: 08:30 horas . 
Informações: licitação3@andrelandia .mg .gov .br ou (35) 3325-1432 . 
Pregoeira: anna C . Zillmann . andrelândia/MG, 20/02/2018 .

4 cm -20 1062853 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG–

 Contratos do Pregão nº 053/2017, ref . a aquisição de materiais de 
ambulatórios para suprir as necessidades da secretaria de saúde . Par-
tes: Prefeitura x TrM – CoMErCIal dE MEdICaMENTos lTda 
- ME . Contrato nº 55/2018, valor r$ 5 .620,00, vigência até 31/12/2018, 
ass . 10/01/2018 . Pedro Francisco da silva – Prefeito .


