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ativos necessitassem de modificação. A movimentação do imobilizado 
está demonstrada a seguir: Instal . Maq .equip . Mov .utensil . equip .Inf . 
Veículos . Imob .em andamento . Total . saldos em 31 de dezembro de 
2015 . -; 8 .624; 8 .257; 3 .040; 23 .237; -; 43 .158 . Adições -; 23 .014; -; 
3 .874; -; -; 26 .888 . Baixas -; -: (452); -; -; (452) . depreciação -; (2 .551); 
(1 .208); (1 .767); (9 .080); -; (14 .606) . saldos em 31 de dezembro de 
2016 -; 29 .087; 6 .597; 5 .147; 14 .157; -; 54 .988 . Adições -; -; -; 1 .498; -; 
-; 1 .498; Baixas -; -; -; -; -; . depreciação -; (4 .814); (1 .151); (2 .243); 
(9 .080); (17 .288) . saldos em 31 dezembro de 2017 -; 24 .273; 5 .446; 
4 .402; 5 .077; -; 39 .198 . 7 . OBrIGAções sOCIAIs A reCOlHer . 
As obrigações sociais apresentam a seguinte composição, em 31 de 
dezembro: 2017; 2016 . INss 922; 1 .598 . FGTs 1 .363; 829 . PIs sobre 
folha de pagamento 171; 135 . Contribuição sindical -; -; IrrF 8; 10 . 
seguro de vida 64; 195 . Total 2 .528; 2 .767 . 8 . PrOVIsões de 
FÉrIAs e eNCArGOs . As provisões de férias e encargos apresenta-
vam a seguinte composição, em 31 de dezembro: 2017; 2016 . Provisão 
de férias 14 .358; 13 .049 . FGTs sobre férias 1 .148; 1 .044 . PIs sobre 
férias 144; 130 . Total 15 .650; 14 .223 9 . dFCs (desIGNATed FuNd 
CerTIFICATe) A rePAssAr . A entidade recebeu do ChildFund Bra-
sil valores de DFCs, presentes de padrinhos destinados à crianças (afi-
lhados), a importância de r$ 98 .458 (r$99 .860 em 2016); os quais 
foram contabilizados em conta patrimonial do passivo circulante, con-
forme a seguir: 2017; 2016 . saldo no inicial 18 .194; 22 .254 . dFC’s 
recebidos destinados às crianças 98 .458; 99 .860 . dFC’s repassados à 
crianças (95 .573); (103 .920) . Valor revertido à entidade -; -; . saldo a 
repassar às crianças 21 .079; 18 .194 . 10 . PATrIMÔNIO lÍQuIdO . Os 
resultados dos períodos são mantidos na rubrica “Superávit/Déficit acu-
mulado” e são transferidos para a conta de Patrimônio social após a 
aprovação da administração . em 2017, foi aprovada pela administração 
a incorporação do déficit no montante de R$ (218.058) referente ao 
resultado apurado em 2016 . O patrimônio social da entidade em 2017 
totaliza r$74 .258, em 2016 o valor era de r$292 .316 . O superávit apu-
rado em 2017 no valor de r$ 12 .228 será objeto de aprovação para 
incorporação no exercício seguinte . 11 . dOAções e suBVeNções . 
A entidade recebeu doações e subvenções, durante o exercício, regis-
tradas em contas de receita da seguinte forma: 2017; 2016 . recursos do 
ChildFund Brasil 281 .130; 352 .959 . doações de associados e comuni-
dade -; -; doações de empresas e outras ONGs 551; 190 . Total 281 .681; 
416 .753 . 12 . GrATuIdAdes . As gratuidades oferecidas à comuni-
dade carente são registradas segregadamente por custos e despesas, 
excetuando-se as despesas com depreciação e contribuições sociais – 
INss Quota isenta, estando suportadas por documentação hábil . em 
atendimento ao decreto nº 8242/2014, resolução nº 188 de 20 de outu-
bro de 2005 e lei 12 .868 de 15/10/2013, a entidade concedeu gratuida-
des em 2017 no montante de r$ 259 .001 (r$ 578 .943 em 2016) con-
forme demonstrado a seguir: 2017; 2016 . despesas operacionais 
315 .131; 650 .855 . Contribuições sociais – INss Quota Isenta (38 .842); 
(57 .306) . despesas com depreciação (17 .288); (14 .606) . Gratuidades 
259 .001; 578 .943 . 13 . seGurOs . em 31 de dezembro de 2017, a enti-
dade mantinha cobertura de seguros para o prédio da sede administra-
tiva, bens móveis e para veículos, em montante considerado pela 
mesma suficiente para cobrir eventuais sinistros. 14. ISENÇÕES DE 
TrIBuTOs - INss . A isenção das contribuições sociais, usufruídas no 
ano de 2017, em função da entidade possuir certificado de entidade de 
fins filantrópicos, está registrada em contas de resultados e totalizou R$ 
38 .842 em 2017 e r$ (57 .306 em 2016) .15 . INsTruMeNTOs 
FINANCEIROS. Os valores de mercado dos ativos e passivos financei-
ros foram determinados com base em informações de mercado disponí-
veis e metodologias de valorização apropriadas . O uso de diferentes 
premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um 
efeito diferente nos valores estimados de mercado . Baseada nessa esti-
mativa, a Administração entende que o valor contábil dos instrumentos 
financeiros equivale aproximadamente a seu valor de mercado, con-
forme descrito abaixo . em 31 de dezembro de 2017, os principais ins-
trumentos financeiros estão descritos a seguir: ► Caixa e equivalentes 
de caixa - está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao 
seu valor contábil . 16 . TrABAlHO VOluNTArIAdO . Os trabalhos 
voluntários do Grupo Governança e Grupo de Apoio foram mensurados 
com base nos valores praticados por esses profissionais no mercado. 
Governança 2017; 2016 . Quantidade de horas 94; 280 . Valor h/h 24,95; 
23,21 . Valor total - r$ 2 .345; 6 .499 . Grupo de apoio 2017; 2016 . Quan-
tidade de horas 84; 96 . Valor h/h 4,38; 4,58 . Valor total - r$ 368; 440 . 
rosimeire Figueira da silva – Presidente . CI:MG-12 .490 .157; CPF: 
077 .424 .676-66 . José santos Gomes Farias . Contador . CrC/MG: 
046 .066/O-5

48 cm -24 1089779 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

 CÂmArA muNiCiPAL DE ArEADo-mG. 
Assunto: extrato do Contrato nº 01/2018, resultado do Processo 
Administrativo nº 20/2018 – Partes: Câmara Municipal de Areado e 
rede Nets ltda Me, inscrita no CNPJ sob o nº 09 .173 .211/0002-81 . 
Objeto:plano de acesso à internet banda larga, acesso 24 (vinte e qua-
tro) horas por dia, velocidades de download de 8 Mbits e upload 8 
Mbits, controle de franquia ilimitado, com tecnologia de fibra ótica, 
plano de hospedagem de página, espaço de armazenamento com no 
mínimo 2 GB (dois) Gb em disco, suporte a PHP, suporte a Mysql, 
Cpanel, Conta de FTP para manutenção, suporte técnico por telefone e 
no local . Valor: r$ 2 .280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais), divi-
didos em 12 (doze) parcelas mensais iguais e consecutivas . dotação 
orçamentária: 01 .01 .01 .031 .0001 .4 .002 - 3390 .39 .99 - 08, para o exer-
cício de 2018 e pela sua correspondente para o exercício subseqüente . 
Ass .: Alexssander Bueno de souza – Presidente da Câmara Municipal, 
em 17/05/2018 .

4 cm -22 1100599 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES,

 (Processo n° 031/2018) . Pregão n .º 06/2018 . extrato dos Con-
tratos nº 0009/2018 e 010/2018 – Objeto: Fornecimento de mate-
riais de expediente e suprimentos de informática para a Câmara 
Municipal e o Anexo, conforme descrição detalhada constante no 
Termo de referência – ANeXO I dO edITAl do Pregão Presen-
cial 06/2018  . Contratadas:Papelaria Americana ltda - ePP, CNPJ 
Nº25 .102 .138/0001-22, sendo o valor total de r$ 36 .000,00 para os 
lotes 01 e 02, e a Empresa MSGV Comércio e Serviços Reprográficos 
ltda – Me, CNPJ nº 22 .255 .015/0001-33, sendo o valor total de r$ 
22 .600,00 para os lotes 03 e 04  . Governador Valadares, 22 de maio de 
2018 – Vereador Paulo Marcos Costa – Presidente .

3 cm -22 1100765 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE GuAPÉ

torna público extrato de contrato nº19/2018, objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Câmara, 
com a empresa sATIKO MYAZAKI MessIAs, novalor total de 
r$14 .561,50(Quatorze mil quinhentos e sessenta um reais e cinquenta 
centavos) – daiana Cristina Alves Pregoeira daCâmara Municipal de 
Guapé .
 Câmara Municipal de Guapé torna público extrato de contrato 
nº20/2018, objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender 
as necessidades da Câmara, com a empresa BeNJAMIM COMerCIO 
de GAs e AGuA lTdA, novalor total de r$3 .500,00 (Três mil e qui-
nhentos reais) – daiana Cristina Alves Pregoeira daCâmara Municipal 
de Guapé .

3 cm -22 1100401 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iTABirA
AVIsO susPeNsÃO de lICITAçÃO

PreGÃO PreseNCIAl CMI Nº 007/2018

COMuNICAMOs que está suspenso o Pregão Presencial CMI Nº 
007/2018, Processo 042/2018, objetivo: registrar Preços, por item, 
para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de 
materiais de informática visando atender as demandas da C .M .I ./MG, 
para análise do Termo de referência e possível alteração de itens . A 
nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios 
de divulgação utilizados anteriormente .
Itabira, 22/05/2018 . edelves Alves de Almeida – Pregoeira .

3 cm -22 1100714 - 1

CAmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS/mG.
edITAl Nº 01/2018 . CONCursO PÚBlICO .

sidirley Anderson dias Bento, Presidente da Câmara Municipal de 
Matozinhos, Minas Gerais, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que estarão abertas, n o período de 16/07/2018 a 15/082018 as 
inscrições para o CONCursO PÚBlICO para provimento de cargos 
efetivos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Matozinhos – 
MG ., nos termos da lei Complementar nº 63, de 10 de novembro de 
2017 . Que dispõe sobre a restruturação do Plano de Cargos, Vencimen-
tos e Carreira dos servidores da Câmara Municipal de Matozinhos e dá 
outras providências, demais legislações pertinentes e normas estabele-
cidas no edital que está disponível na integra no site www .camarama-
tozinhos .mg .gov .br  .

3 cm -22 1100769 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA - 

(Aviso de nova data de sessão do PreGÃO Nº 002/18 - PrOCessO Nº 
009/2018- Torna público a abertura da sessão que fará realizar licita-
ção na modalidade PreGÃO PreseNCIAl, do tipo MeNOr PreçO 
GlOBAl de acordo com a lei 8 .666/93 e alterações posteriores tendo 
como objeto Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação de serviços de assistência à saúde aos servidores públicos ativos 
e inativos do legislativo do Município de Nova lima e dependentes, 
por meio de Plano/seguro saúde Coletivo empresarial, coparticipativo 
e sem coparticipação, no dia 08/06/2018, com entrega dos envelopes 
até às 09:30 horas e abertura da sessão às 10:00 horas  . leandro luiz 
lúcio silva- Pregoeiro .

3 cm -22 1100535 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA 

(Termo de Convênio) - Protocolo de convênio de estágio nº 008/2018 
entre a UFMG e a Câmara Municipal de Nova Lima firmado em 22 de 
maio de 2018 .Objeto: O presente convênio visa estabelecer as condi-
ções para propiciar estágio não obrigatório aos estudantes matriculados 
nos cursos de Graduação da uFMG .Vigência: 05 (cinco) anos a contar 
da adat de sua assinatura, podendo ser alterado, com exceção de seu 
objeto, por acorodo entre as partes, mediante Termo Aditivo . signatá-
rios: pelo Contratante, José Geraldo Guedes e, pela Contratada, Profes-
sora Benigna Maria de Oliveira . Nova lima, 22 de maio de 2018 .

3 cm -22 1100576 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA- 

Pl 017/2018, Pregão 013/2018 – extrato de Homologação: Objeto: aq . 
mat . limpeza e correlatos para Câmara Municipal, com entrega par-
celada . Vencedores: ronaldo Pereira de Oliveira eireli itens 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 26 e 27 r$ 
5 .638,65; Arte Original ltda Me itens 09, 10, 15, 19, 22, 24 e 28 r$ 
4 .404,00; l&r Com . Varej . Produtos saneantes domissanitários ltda 
Me itens 16 e 17 r$ 451,00 . N . serrana 09/05/2018 . Osmar Fernandes 
santos – Presidente .

CÂMArA MuNICIPAl de NOVA serrANA - Pl 017/2018, Pre-
gão 013/2018 – extrato de Contrato . Vencedores: ronaldo Pereira de 
Oliveira eireli itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 
20, 21, 23, 25, 26 e 27 r$ 5 .638,65; Arte Original ltda Me itens 09, 
10, 15, 19, 22, 24 e 28 r$ 4 .404,00; l&r Com . Varej . Produtos sane-
antes domissanitários ltda Me itens 16 e 17 r$ 451,00 . Objeto: aq . 
mat . limpeza e correlatos para Câmara Municipal, com entrega parce-
lada . Vigência: 31/12/2018 . N . serrana 09/05/2018 . Osmar Fernandes 
santos – Presidente .

4 cm -22 1100562 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu/mG

eXTrATO PuBlICAçÃO CONTrATO Nº . 004/2018
Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e Natalia Miranda de 
lima Grechi . Objeto: serviços inerentes á realização de um curso de 
capacitação de cidadãos em lIBrAs – língua Brasileira de sinais, 
com carga horária total de 32 (trinta e duas) horas . Valor Total: r$ 
55,93 por hora/aula, totalizando a quantia de r$ 1 .790,00 (mil sete-
centos e noventa reais) . Assinam: José Maria ramos – Presidente da 
Câmara Municipal e Natalia Miranda de lima Grechi .
eXTrATO PuBlICAçÃO CONTrATO Nº . 005/2018
Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e Conviver Núcleo de 
Pesquisa e reabilitação sociedade simples ltda . Objeto: realização 
de palestra sobre o tema “Os desAFIOs dA eduCAçÃO INClu-
sIVA”, a ser ministrada pela Pesquisadora e Presidente da Contratada, 
sra . Vanessa souza de Araújo saeger Valor Total: r$ 3 .451,50 (três 
mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), Assi-
nam: José Maria ramos – Presidente da Câmara Municipal e Vanessa 
souza de Araújo saeger .

4 cm -18 1099765 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS – 

PreGÃO PreseNCIAl 6/2018 – Contratação de microempresas - 
Me, empresas de pequeno porte - ePP ou equiparadas e Microempre-
endedor Individual (MeI) para fornecimento de gêneros alimentícios e 
material de copa e cozinha . . Abertura: 08/6/2018, às 13h ., endereço: 
rua José de santana, 470, Centro – CeP 38700-052 Patos de Minas – 
MG . edital: www .camarapatos .mg .gov .br, link Processos licitatórios . 
Informações: (34)3814-0987 ou licita@camarapatos .mg .gov .br

2 cm -22 1100718 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE PEDro LEoPoLDo – mG 

–Contrato 06/2018 – Vidraçaria Transparência lTdA– 
r$1229,96 - Aquisição de vidros para Câmara Municipal, dota-
ção 01030101.0103100011.002-44905100000 – ficha 40; Contrato 
07/2018 – Artevesp Indústria e Comércio eireli, r$581,00, dotação 
01020101.0103100012.010 - 33903900000 – ficha 34.

2 cm -22 1100623 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA 

– Homologação do Processo licitatório Nº 011/2018 Modalidade Pre-
gão Presencial Nº003/2018 – Objeto : Contratação de empresa para 
Fornecimento de Gestão Pública englobando cessão de direito de uso , 
instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequa-
ção , suporte técnico e remoto , atualização tecnológica dos sistemas da 
Câmara Municipal de são José da lapa  . contrato nº 012/2018- e&l 
Produções de software ltda – CNPJ 39 .781 .752/0001-72 Valor Global: 
r$ 48 .750,00 (Quarenta Oito Mil setecentos Cinquenta reais ) vigên-
cia 02/05/2018 à 31/12/2018 dotação Orçamentária : 3 .3 .90 .39 .00 – 
ficha 21

3 cm -21 1100305 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi

eXTrATO de CONTrATO
 Contrato nº 006/18 Processo licitatório nº:012/2018- dispensa 002/18 
Objeto: Contratação de um profissional de informática, especifica-
mente na área de software, manutenção do site , para prestação de ser-
viços na Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG. Contratado: Arnauld 
david Goecking valor global de r$ 2 .800,00 Vigência: 02/05/2018 à 
31/12/2018, Fábio lemes de souza - presidente

2 cm -22 1100633 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PrETo

CONCursO PÚBlICO - Nº 001/2017
eXTrATO dA 5ª reTIFICAçÃO edITAl Nº 001/2017
A Prefeitura Municipal de rio Preto e o INsTITuTO IBdO divulgam 
a 5ª Retificação ao Edital nº 01/2017. A presente retificação promove 
mudanças de prazos previsto no Anexo III do já citado edital . O edital 
na íntegra poderá ser consultado no site www .institutoibdo .com .br .
rio Preto, em 22 de maio de 2018 .
INsTITuTO IBdO

2 cm -22 1100486 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL

DE ABADiA DoS DourADoS/mG
Credenciamento 05/2018 - extrato Inexigibilidade nº 012/2018 - Pro-
cesso licitatório nº 046/2018 . Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada na área de pediatria e Ortopedia para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde . dia: a partir 30/05/2018 . Hora: a partir 
das 14:00 hs . local: sede Prefeitura Municipal de Abadia dos dourados/
MG . Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel . 34 - 3847-1232 
ou diretamente no setor de compras e licitações .

Abadia dos dourados/MG, 22 de maio de 2018
Wanderlei lemes dos santos - Prefeito Municipal

3 cm -22 1100673 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ACAiACA

Prefeitura Municipal de Acaiaca Comunica que devido à alterações no 
quantitativo, descritivo e produtos resolve retificar edital de licitação 
na modalidade Pregão Presencial Nº 17/2018, por registro de Preço, 
para contratação de empresa para Futuro e eventual fornecimento 

de registro de preço para futuro e eventual fornecimento de gêneros 
alimentícios, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
escolar PNAe, lei nº 11 .947 de 16/07/2009, resolução n° 26 do FNde 
de 17/06/2013, conforme especificações constantes no Termo de Refe-
rência, sendo a abertura dos envelopes dia 07/06/2018 às 09:00 horas . 
O edital poderá ser obtido no site www .acaiaca .mg .gov .br e maiores 
informações pelo tel . (31) 3887-1122 . Cristiano Abdo de souza – Pre-
sidente de CPl .

3 cm -22 1100676 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALVArENGA. 

Aviso de licitação . Proc . licitatório 029/2018 – Tomada de Preços 
002/2018 . Objeto: seleção empresa para prestação de serviços com 
recursos repassados da estado de Minas Gerais por intermédio da 
seTOP pelo Convênio 5191000055/2016 – 1º Aditivo, obras para cal-
çamento em trecho da rua Principal, no distrito de Barra Mansa, muni-
cípio de Alvarenga (MG), incluindo serviços preliminares de preparo e 
compactação do solo, e também os complementares tais como meio-
fios e sarjetas, tudo de conformidade com plano de trabalho e planilha 
de materiais e custos, em serviços para 2 meses . Abertura dos envelo-
pes: 11/06/2018, às 09:00 horas . local: sala de licitações da Prefeitura 
de Alvarenga, Praça Prefeito 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 14:00 às 16:00 
horas . Informações pelo tel: (33) 3328-1193 . 

4 cm -22 1100712 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AmPAro Do SErrA/mG, 

Através da Comissão setorial de licitação, torna público para conhe-
cimento dos interessados que por motivos de ordem técnico-jurídico, 
em estrita observância aos princípios da legalidade, da eficiência e 
da supremacia do interesse público fica anulado o Pregão Presencial 
nº 014/2018, Processo licitatório nº 022/2018, que tem por objeto o 
registro de Preços para aquisição de combustíveis destinados a veí-
culos e máquinas . Com abertura prevista para 24 de maio de 2018 às 
09h30min no endereço Praça doutor João Pinheiro, nº 07, Bairro Cen-
tro, Amparo do serra, MG, onde poderá ser obtidas maiores informa-
ções no horário de 8:00 às 11:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, endereço 
eletrônico www .amparodoserra .mg .gov .br, Telefone: (31) 3895-5158 . 
sheila Tatiane Teixeira de Araújo - Pregoeira Municipal .

3 cm -22 1100664 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA 

– Aviso Pregão Presencial 025/2018 – será realizado no dia 11/06/2018, 
às 09:30 horas, o Pregão Presencial nº 025/2018 – Objeto: registro de 
preços para futuro e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços gráficos e fornecimento de material para a con-
fecção de impressos . edital e informações encontram-se à disposição 
dos interessados na sala de licitações localizada na rua Governador 
Valadares, nº 112, Centro, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias 
úteis, no horário de 08:30 às 15 horas . Ataléia/MG, 21 de maio de 2018 . 
Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira .

3 cm -21 1100269 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG.

 extrato da Inexigibilidade de licitação nº 13/2018 . OBJeTO: Contra-
tação de empresas para Fornecimento de medicamentos . PrOPONeN-
Tes/VAlOres: BH Farma Com . ltda .: r$ 609,80; Biohosp Prod 
Hospitalares: r$ 4 .000,00; Multifarma Com ltda .: r$ 994,65; Costa 
Carmargo Com de Prod Hosp ltda .: r$ 492,50; Prati donaduzzi & Cia 
ltda .: r$ 495,06; solumed dist de Medicamentos e Prod saúde ltda .: 
r$ 783,44; dimaster Com de Produt Hosp ltda .: r$ 678,00, totali-
zando o valor de r$ 7 .753,46 . FuNdAMeNTO leGAl: Processo de 
Inexigibilidade nº 13/2018/Adesão à Ata de registro de Preços do Pre-
gão nº 35/2017/secretaria de estados de Minas Gerais (ses MG) . lei 
8 .666/93 e alterações, Art . 25, caput . Hideraldo Henrique silva, Pre-
feito Municipal .

PreFeITurA MuNICIPAl de BOA esPerANçA/MG – errATA: 
Extrato da Dispensa de Licitação por Justificativa nº 13/2018. OBJETO: 
Fornecimento emergencial de combustível, objetivando o abasteci-
mento da Frota de Veículos deste Município e Conveniados . VIGÊN-
CIA: 30 (trinta) dias . VAlOr GlOBAl: r$ 128 .250,00 (cento e vinte 
e oito mil, duzentos e cinqüenta reais), sendo: Gasolina comum (19 .000 
lts): r$ 4,50 lt; Óleo diesel s10 (12 .000 lts): r$ 3,75 lt; Óleo diesel 
s500 (15 .000 lts): r$ 3,65 lt . FuNdAMeNTO leGAl: Processo de 
dispensa de licitação nº 13/2018 . lei 8 .666/93 e alterações, Art . 24, 
inciso X . Hideraldo Henrique silva, Prefeito Municipal .

5 cm -22 1100526 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiÚVA/mG

 - Processo 056/18-PP 033/18- Objeto: srP Aquisição de material odon-
tológico . Credenciamento 15/06/18 - 08:00h – edital disponível no site: 
www .prefeituradebocaiuva .com .br – Ana A . Perpétuo– Pregoeira .

 PreFeITurA MuNICIPAl de BOCAIÚVA/MG - Processo 
058/18-PP 034/18- Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar . 
Credenciamento 19/06/18 - 08:00h – edital disponível no site: www .
prefeituradebocaiuva .com .br – Ana A . Perpétuo– Pregoeira .

 PreFeITurA MuNICIPAl de BOCAIÚVA/MG - Processo 
059/18-PP 035/18- Objeto: srP Aquisição de material esportivo . Cre-
denciamento 21/06/18 - 08:00h – edital disponível no site: www .prefei-
turadebocaiuva .com .br – Ana A . Perpétuo– Pregoeira .

3 cm -22 1100787 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS /mG

 torna publico o extrato do Contrato, tendo em vista a Ata de registro 
de Preço nº 249/2017 oriunda do Pregão eletrônico pra registro de 
Preços Planejamento nº 283/2017sePlAG . Celebrado com a empresa 
CrOs-COusT rOCHA sOuZA lTdA CNPJ nº 22 .010 .581/0001-85 .
execução e/ou recuperação do revestimento asfaltico em vias urbanas .
Valor Global: r$ 60 .385,89 (sessenta mil trezentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta e nove centavos) . Vigência: 21/05/2018 a 19/08/2018 . 
Bonito de Minas MG 22/05/2018 .

2 cm -22 1100468 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAÚNAS/mG

Aviso de Tomada de Preços nº 001/2018 . Objeto: contratação de 
empresa, por menor preço, sob regime de empreitada por preço global, 
com medições unitárias, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, para execução de obras de implantação de sistema sim-
plificado de Abastecimento de Água – Poço Artesiano, na Comunidade 
Gerônimo, zona rural do Município de Braúnas, atendendo ao Convê-
nio nº 1471 .001511/2017 da secretaria de estado de Cidades e de Inte-
gração regional . Abertura: 08/06/2018 – 09:30hs . edital disponível no 
site www .braunas .mg .gov .br/licitacoes . Informações na Prefeitura, de 
11:00 às 16:00hs . Tel: (33) 3425-1155 . Braúnas, 21/05/2018 . Matheus 
Henrique Macieira – CPl .

3 cm -22 1100471 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAZÓPoLiS/mG

extrato de Atas nº 83/18 a 97/18 - Objeto:registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais permanentes em atendimento as secre-
tarias municipais de Brazopolis/MG e equipamentos para a secretaria 
Municipal de saúde conforme Termo de referência . Ata 83/18: Astem 
Moveis P escritorio ltda-Me, CNPJ nº 07 .422 .644/0001-17, valor 
total: r$25 .048,00; Ata 84/18: CPs Mobiliário e equipamentos eireli, 
CNPJ nº 26 .334 .347/0001-64, valor total: r$22 .777,00; Ata 85/18: 
dental samia ltda-Me, CNPJ nº 17 .327 .540/0001-87, valor total: 
r$29 .520,00; Ata 86/18: dimalab eletrônicos do Brasil eireli-eeP, 
CNPJ nº 02 .472 .743/0001-90, valor total: r$82 .344,00; Ata 87/18: 
Fabiano Bittencourt dos santos-Me, CNPJ nº 17 .242 .477/0001-86, 
valor total: r$3 .400,00; Ata 88/18: Fort Moveis ltda-Me, CNPJ nº 
26 .656 .774/0001-69, valor total: r$1 .968,00; Ata 89/18: Halley Alan 
Cabral de Andrade - ePP, CNPJ nº 01 .255 .291/0001-21, valor total: 
r$26 .996,33; Ata 90/18: Hops Bio Ind e Com de Moveis Hospitalares 
ltda-ePP, CNPJ nº 11 .192 .559/0001-87, valor total: r$26 .789,00; Ata 
91/18: l .s . Aguiar Moveis, CNPJ nº 22 .601 .642/0001-89, valor total: 
r$19 .396,00; Ata 92/18: lenice Nogueira da silva eireli-Me, CNPJ 
nº 19 .769 .219/0001-88, valor total: r$20 .780,50; Ata 93/18: Marcelo 
Mohallem-ePP, CNPJ nº 13 .579 .783/0001-51, valor total: r$50 .050,00; 
Ata 94/18: Marfmoveis eireli-ePP, CNPJ nº 08 .690 .827/0001-86 valor 
total: r$13 .006,00; Ata 95/18: Med Center Comercial ltda, CNPJ nº 
00 .874 .929/0001-40 valor total: r$25 .427,46; Ata 96/18: Meta x Ind 
e Com ltda-ePP, CNPJ nº 18 .493 .830/0001-63; Ata 97/18: Prome-
dica Medservice ltda-ePP, CNPJ nº 65 .308 .835/0001-59 valor total: 
r$15 .846,00 valor total: r$15 .846,00 .Com vigência até 20/05/19 . Bra-
zópolis, 22/05/18 . Carlos Alberto Morais - Chefe do Poder executivo .

6 cm -22 1100461 - 1

ASSoCiAÇÃo DA CriANÇA E Do 
ADoLESCENTE DE iTAoBim- ASCAi. 

CNPJ: 04 .021 .055/0001-39 . BAlANçOs PATrIMONIAIs - eM 31 
de deZeMBrO 2017 e de 2016 (VAlOres eXPressOs eM 
reAIs) . ATIVO 2017; 2016 . CIrCulANTe . Caixa e equivalentes de 
caixa (nota 3) 52 .694; 15 .846 . Adiantamentos 213 . Outros créditos 
(nota 4) 3 .600; 4 .273 . despesas antecipadas (nota 5) 1 .740; 1 .847 . 
TOTAl dO ATIVO CIrCulANTe 58 .247; 21 .966 . NÃO CIrCu-
lANTe . Créditos realizáveis a longo prazo (nota 4) 29 .400; 36 .600 . 
Imobilizado (nota 6) 39 .198; 54 .988 . TOTAl dO ATIVO NÃO CIr-
CulANTe 68 .598; 87 .988 . TOTAl dO ATIVO 126 .845; 109 .954 . 
PAssIVO 2017; 2016 . CIrCulANTe . Fornecedores 1 .102; 512 . 
Obrigações sociais a recolher (nota 7) 2 .528; 2 .767 . Provisões de férias 
e encargos (nota 8) 15 .650; 14 .223 . dFCs a repassar (nota 9) 21 .079; 
18 .194 . TOTAl dO PAssIVO CIrCulANTe 40 .359; 35 .696 . PATrI-
MÔNIO LÍQUIDO (nota 10). Patrimônio Social 74.258; 292.316. Défi-
cit/superávit acumulado 12 .228; (218 .058) . Total do patrimônio líquido 
86 .486; 74 .258 . TOTAl dO PAssIVO 126 .845; 109 .954 . demonstra-
ção do Superávit / Déficit do exercício. Para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2017 e 2016 (valores expressos em reais) 2017; 2016 . 
reCeITAs OPerACIONAIs . recursos do ChildFund (nota 11) 
281 .130; 352 .959 . Trabalho Voluntário (nota 16) 2 .713; 6 .936 . Isenções 
de Tributos-INss (nota 14) 38 .842; 57 .306 . doações de empesas e 
outras Ongs (nota 11) 551; 190 . receitas Financeiras 2 .920; 15 .855; 
Outras receitas 1 .203; - . 327 .359; 433 .249 . desPesAs OPerACIO-
NAIs . despesas com pessoal e encargos (162 .988); (206 .750) . servi-
ços prestados por terceiros (30 .768); (111 .093) . Trabalho Voluntário 
(nota 16) (2 .713); (6 .939) . Contribuições sociais-INss quota isenta 
(nota 14) (38 .842); (57 .306) . Materiais diversos (24 .438); (147 .181) . 
Despesas financeiras (5.000); (6.645). Despesas com depreciação 
(17 .289); (14 .606) . despesas gerais (33 .093); (100 .335) . resultado na 
baixa de bens do ativo imobilizado (-); (452) (315 .131); (651 .307) . 
Superávit (déficit) do exercício 12.228; (218.058). Demonstrações das 
mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 . 
(valores expressos em reais) . descrição . Patrimônio social . superávit 
(déficit) Acumulado. Total. Saldos em 31 de dezembro de 2015 114.850; 
177 .466; 292 .316 . Absorção pelo patrimônio social 177 .466; (177 .466); 
- . superávit do exercício -; -; (218 .058), (218 .058) . saldos em 31 de 
dezembro de 2016 292 .316; (218 .058); 74 .258 . Absorção pelo patrimô-
nio social (218.058); 218.058; - . Déficit do exercício - ;12.228; 12.228. 
saldos em 31 de dezembro de 2017 74 .258; 12 .228; 86 .486 . demons-
trações do fluxo de caixa. Para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016 (valores expressos em reais) 2017; 2016 . FluXO de 
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES. Superávit (Déficit) do 
exercício 12 .228; (218 .058) . Baixa de ativos imobilizado;-, 452 . 
FluXO de CAIXA uTIlIZAdO NAs ATIVIdAdes OPerACIO-
NAIs depreciação 17 .289; 14 .606 29 .517; (203 .000) . Aumento (redu-
ção) nos ativos: Tributos a recuperar 140; (140) . Adiantamentos (213); 
- . Outros Créditos 4 .133; 3 .067 . despesas antecipadas 107; (816) . 
4 .167; 2 .111 . Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores 590; 
(360) . Obrigações sociais a recolher (239); (51) . Provisões de férias e 
encargos 1 .426; (2 .168) . dFCs a repassar 2 .886; (4 .060); 4 .663; 
(6 .639) . reCursOs lÍQuIdOs GerAdOs NAs ATIVIdAdes 
OPerACIONAIs . 38 .347; (207 .528) . FluXO de CAIXA uTIlI-
ZAdO NAs ATIVIdAdes de INVesTIMeNTOs . Adições ao ativo 
imobilizado (1 .499); (26 .888) . reCursOs lÍQuIdOs uTIlIZA-
dOs NAs ATIVIdAdes de INVesTIMeNTO (1 .499); (26 .888) . 
Caixa liquido nas atividades operacionais e de investimentos 36 .848; 
(234 .416) . Caixa e equivalentes no início do exercício 15 .846; 250 .262 . 
Caixa e equivalentes no final do exercício 52.694; 15.846. Aumento 
(redução) no caixa e equivalentes de caixa 36 .848; (234 .416) . Notas 
explicativas às demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro de 2017 
(Valores expressos em reais) . 1 .INFOrMAções sOBre A eNTI-
dAde . A Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim – AsCAI 
é uma pessoa jurídica de Direito Privado, de objetivos filantrópicos, 
sendo reconhecida como de utilidade pública a nível municipal, esta-
dual e federal. Tem por finalidade promover o crescimento humano e 
desenvolver a potencialidade de sua clientela infanto-juvenil, formando 
o cidadão consciente, através do atendimento às suas necessidades bási-
cas . Conta com o apoio da comunidade, órgãos públicos e do Chil-
dFund Brasil . Atende aproximadamente 1870 crianças da comunidade 
carente do município de Itaobim, em Minas Gerais . Os resultados obti-
dos em suas operações são reaplicados no seu próprio objetivo social . É 
regida pelo seu estatuto social e pela legislação aplicável às entidades 
desta natureza . 2 . BAse de APreseNTAçÃO e PrePArAçÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. As demonstrações finan-
ceiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas . A enti-
dade está sujeita ainda à observância da Norma Brasileira de Contabili-
dade, NBC ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada 
pela resolução 1 .409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade . a . 
receitas e despesas . As receitas oriundas de doações, subvenções e 
contribuições são registradas conforme determina a NBC ITG 2002 r1 
(entidades sem Finalidades de lucros), mediante documento hábil, 
quando da efetiva entrada dos recursos . Todas as demais receitas e des-
pesas necessárias à manutenção de suas atividades são registradas pelo 
regime contábil da competência . As receitas de doações, subvenções e 
contribuições, recebidas para aplicação especifica, mediante constitui-
ção ou não de fundos, são registradas em contas próprias, segregadas 
das demais contas da entidade . b . estimativas contábeis . As demonstra-
ções contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, 
provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de deter-
minados ativos e outras similares . Os resultados efetivos podem ser 
diferentes dessas estimativas e premissas . c . Caixa e equivalentes de 
caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de aten-
der a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou 
outros fins. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se quali-
fica como equivalente de caixa quando tem vencimento a curto prazo, 
por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação . d . 
Imobilizado . O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição 
ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, 
e da depreciação acumulada . A entidade utiliza o método de deprecia-
ção linear definida com base na avaliação da vida útil de cada ativo, 
estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos 
futuros . A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada oportu-
namente e ajustada se necessário . um item de imobilizado é baixado 
quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda . eventual ganho ou perda resultante da 
baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido 
da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do 
superávit (déficit) no exercício em que o ativo for baixado. e. Ativos e 
passivos não circulantes . Compreendem os bens e direitos realizáveis e 
deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes a data 
base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até 
a data do balanço . f . Trabalho Voluntário . Os trabalhos voluntários 
(receitas e despesas), inclusive de membros integrantes dos órgãos da 
administração, no exercício de suas funções, são reconhecidos pelo 
valor justo da prestação dos serviços como se tivessem ocorrido os 
desembolsos financeiros. g. Ajuste a valor presente de ativos e a passi-
vos . Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, 
são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu 
valor presente . O ajuste a valor presente de ativos e passivos em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. CAIXA E 
eQuIVAleNTes de CAIXA . A posição de caixa e equivalentes de 
caixa, em 31 de dezembro, estava assim representada: 2017; 2016 . Cai-
xa-subsídio 158; 769 . (-) Cheques a compensar (832); (10 .198) . Total 
de caixa e bancos (674); (9 .429) . Banco do Brasil – aplicações de curto 
prazo 53.368; 25.275. Total de aplicações financeiras 53.368; 25.275. 
disponibilidades 52 .694; 15 .846 . 4 . INdeNIZAções . A entidade con-
tabilizou no exercício de 2015 em seu ativo o valor de r$42 .000 a título 
de indenizações por danos materiais, que será recebido em 140 parce-
las, das quais 30 parcelas já foram recebidas, ficando em 31/12/2017 
um saldo de r$33 .000 conforme demonstrado: 2017 .2016 . Ativo circu-
lante 3 .600; 3600 . Ativo não circulantes 29 .400; 33 .000 . Total 33 .000; 
36 .600 . 5 . desPesAs ANTeCIPAdAs . As despesas antecipadas em 
31 de dezembro de 2017 montavam em r$1 .740 (r$ 1 .847 em 31 de 
dezembro de 2016), relativos a prêmios de seguros a apropriar de ativos 
de propriedade da entidade, conforme nota nº 14 . 6 .IMOBIlIZAdO . A 
composição do imobilizado, em 31 de dezembro, estava assim repre-
sentada: Taxa de depreciação ao ano % 2017; 2016 . Máquinas e equipa-
mentos 10% 42 .949; 42 .449 . Móveis e utensílios 10% 21 .401; 21 .401 . 
Acervo literário 10% 2 .024; 2 .024 . Veículos 20% 45 .686; 45 .686; 
Computadores e periféricos 20% 35 .522; 34 .023 . Imobilizado em anda-
mento -; - . 147 .582; 146 .083 . depreciação Acumulada (108 .384); 
(91 .095) . Total 39 .198; 54 .988 . A entidade não alterou a forma de utili-
zação do seu imobilizado, como também, não identificou desgaste e 
quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudanças nos 
preços de mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos 
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