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SAAE – SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA 

E ESGoTo DE CArmo DE miNAS
Através do Proc . lic . n° 023/2018, Pregão Presencial n° 014/2018 torna 
pública a assinatura dos Contratos: n° 045/2018, empresa GABrIelA 
MATerIAIs PArA CONsTruçÃO lTdA ePP, valor: 14 .125,00; 
046/2018, empresa sANATAM COMÉrCIO de TuBOs e CONe-
Xões lTdA - Me, valor: r$ r$ 24 .370,00 . Contratos com Vigência: 
06/06/2018 a 31/12/2018 . Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos .

2 cm -06 1105031 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL PArA o 
DESENVoLVimENTo AmBiENTAL SuSTENTáVEL 

Do NorTE DE miNAS – CoDANorTE
Proc . 9/18 – PPsrP 7/18- Contr . empresa p/ prest . serv . impres-
sões e cópias reprográficas c/ fornec. insumos, impressoras e copia-
doras/impressoras, em regime de comodato, p/ os munic . consorcia-
dos- sr . Presidente, João M . ribeiro Homologa - Ata srP 004/18 
- MAX PrIMI IMPressOrAs e COPIAdOrAs lTdA-Me, CNPJ 
22 .547 .761/0001-09- r$1 .144 .000,00- Assina: Jacquelinny Celuta dos 
santos Veloso Paulino - Ata srP 005/18 - MAsTeC CArTuCHOs 
e TONer de MONTes ClArOs-Me, CNPJ 09 .320 .580/0001-79- 
r$560 .000,00- Assina: Welber Parrela Mendes - (38) 3212-2219 - lici-
tacoescodanorte@gmail .com .br .

3 cm -06 1105340 - 1

LoCAViA S.A. - 
CNPJ nº 02 .912 .081/0001-21

edITAl de CONVOCAçÃO PArA
AsseMBleIA GerAl OrdINÁrIA e eXTrAOdINÁrIA

Alberto Magno rocha, na qualidade de diretor Presidente e no uso 
de suas atribuições, convoca os acionistas da locavia s .A ., inscrita no 
CNPJ sob o nº02 .912 .081/0001-21, para reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária e extraordinária, a ser realizada no dia 14 de junho 
de 2018, na sede da companhia, na av . A, n .º12, bairro Nações uni-
das, CeP34590-395, sabará/MG, em primeira chamada às 10:00 e, 
não havendo quórum, em segunda chamada às 10:15, com qualquer 
número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem dodia: 
(a)em Assembleia Geral Ordinária: tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (b) em 
Assembleia Geral extraordinária: deliberar sobre o orçamento e o plano 
estratégico da Companhia .

Belo Horizonte/MG, 6de junho de 2018 .
Alberto Magno rocha – diretor Presidente .

4 cm -05 1104517 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE - CiS - GrÃo moGoL

O Consórcio Intermunicipal de saúde - CIs - GrÃO MOGOl, torna 
público o Proc . licitatório 018/2018 - PP 009/2018 - Contratação de 
empresa para prestação de serviços de consultas médicas em diversas 
áreas e outros procedimentos médicos no município de Montes Claros/
MG . Credenciamento: 19/06/2018 - 10:00hrs - (38) 3233-1074 licita-
cisgraomogol@gmail .com - www .cisgraomogol .com .br

2 cm -06 1104986 - 1

EmPrESA muNiCiPAL
DE TuriSmo DE moNTEZumA – EmuTum

 Aviso de licitação Pregão Presencial 006/2018 . OBJeTO: registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de material hidráulico, elétrico, 
tintas e materiais de construção em geral de forma parcelada para aten-
dimento a eMuTuM . Abertura 20/06/2018 às 09h00min . edital dis-
ponível no site: www .balneariodemontezuma .mg .gov .br . Informações 
através do e-mail: licitacao@balenariodemontezuma .com .br . rodrigo 
Pereira Pardim – Pregoeiro Oficial. Montezuma/MG, 06 de junho de 
2018 .

3 cm -06 1105481 - 1

BETim SHoPPiNG LTDA. 
- CNPJ nº 15 .573 .630/0001-22 - NIre 3120952883-0 - edital de 
Convocação de Assembleia Geral extraordinária - Ficam convoca-
dos os sócios da Betim shopping ltda  ., (“ sociedade ”) a se reuni-
rem em AGe, a ser realizada em 1ª convocação no dia 13/06/2018, 
às 18h00min, na sede da sociedade, localizada em Betim/MG, na Av . 
Edméia Mattos Lazzarotti, 1.655, Angola, CEP: 32.604-155, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 . Análise do status atual da 
operação de alienação das quotas da sociedade ou do imóvel (conforme 
o caso), de acordo com o compromisso de compra e venda de imóvel 
e outras avenças assinado no dia 20/04/2018; 2 . eleição e/ou reeleição 
dos administradores da Sociedade, fixando-se a respectiva remuneração 
global ou individual e o prazo de mandato; 3. Modificação das cláu-
sulas 5ª e 6ª do contrato social, de forma a atribuir à assembleia geral 
a competência para a eleição e/ou destituição dos administradores da 
sociedade, sem a necessidade de nomeação direta no contrato social, 
além da inserção de regras para a outorga de procuração e demais ajus-
tes que se tornem necessários; 4 . Alteração da cláusula 3ª do contrato 
social para fazer constar que a fração do capital social da sócia Tute-
lar foi devidamente integralizado, conforme deliberado e informado 
na ata de AGe realizada 22/11/2017, registrada na Jucemg sob o nº 
6483840. 5. Modificação do § 7º, relativo à cláusula 6ª, do contrato 
social, para inserir que as assembleias gerais da sociedade serão ins-
taladas, em primeira convocação, com a presença de sócios que repre-
sentem o quórum mínimo exigido pela legislação em vigor; 6 . eleição 
dos membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal, com 
a consequente fixação da remuneração dos membros eleitos e defini-
ção do prazo de mandato; 7. Modificação da cláusula 12, do contrato 
social, para adequar as disposições do conselho fiscal à legislação em 
vigor, possibilitando a eleição dos membros titulares e suplentes pela 
assembleia geral, sem a necessidade de indicação dos eleitos no con-
trato social, fixando-se o prazo máximo de mandato e demais ajustes 
que se tornem necessários; 8. Definir a lei 6.404/1976 como norma de 
regência supletiva da sociedade, com a consequente inserção, na cláu-
sula 13 do contrato social, da referida disposição de regência supletiva; 
9 . Consolidação do contrato social da sociedade, mediante a celebração 
da 6ª alteração contratual, caso as modificações propostas na ordem do 
dia restem aprovadas . 10 . Outros assuntos de interesse da sociedade . 
Betim/MG, 29/05/2018 . ruy Barbosa de Araújo Filho - diretor, Juarez 
lopes da silva - diretor  .

9 cm -04 1103867 - 1

imED – iNSTiTuTo DE mEDiCiNA, 
ESTuDoS E DESENVoLVimENTo,

 comunica e torna público que disponibilizará no seu site (www .imed .
org .br), a partir do dia 07/06/18, todas as informações e procedimentos 
dos processos seletivos para contratação de serviços relacionados ao 
gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde nas unida-
des de saúde da rede Assistencial da supervisão Técnica de saúde 
de Alfenas-MG .

2 cm -06 1105170 - 1

DELP ENGENHAriA mECÂNiCA S/A.
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 
2101010500718 entre Instituto estadual de Florestas – IeF e a delp 
engenharia Mecânica s/A ., estabelecer medida de compensação 
ambiental (lei 9985/00) do licenciamento do empreendimento “Fabri-
cação de máquina, aparelhos, peças e acessórios com tratamento tér-
mico e/ou tratamento superficial,” de acordo com a cláusula primeira 
do referido termo . Valor da compensação: r$ 123 .759,34 . data de 
assinatura: 16/05/2018 . Henri dubois Collet – diretor Geral do IeF; 
Wagner Mariano sampaio – diretor superintedente – delp engenha-
ria Mecânica s/A .

3 cm -06 1105020 - 1

SiDEro miNES miNErAÇÃo E PArTiCiPAÇÕES S.A.
CNPJ: 14 .733 .043/0001-90 - NIre: 31 .300 .098 .95-8 .

edITAl de CONVOCAçÃO
PArA AsseMBleIA GerAl eXTrAOrdINÁrIA

Ficam convocados os senhores acionistas da sIderO MINes MINe-
rAçÃO e PArTICIPAções s .A . (“Companhia”) na forma prevista 
no art . 124 da lei n . 6 .404/76, para comparecer à Assembleia Geral 
extraordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, às 10 (dez) 
horas, na sede social da Companhia, localizada na em Belo Horizonte/
MG, na rua sergipe nº 1167, 15º andar, sala 1502A, bairro Funcioná-
rios, CEP 30.130-171, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) a eleição dos membros da diretoria da Companhia; 
(ii) deliberar quanto às medidas a serem tomadas diante da exigência 
apresentada pela ANM para aprovação do relatório Final de Pesquisa 
relativa ao Processo nº 832 .942/2007 . Fica disponibilizado aos acio-
nistas, na sede da Neometal Mineração s/A, situada à Praça da Ban-
deira, 170, sala: 207, serra, Belo Horizonte, MG, CeP 30130-050, 
documentação relacionada à matéria objeto do segundo item da pauta . 
Belo Horizonte/MG, 26 de maio de 2018 . Neometal Mineração s .A .

5 cm -04 1103519 - 1
PiAVA EmPrEENDimENToS imoBiLiárioS, 

ATiViDADES FLorESTAiS E PArTiCiPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 14 .205 .078/0001-57 – NIre 31 .211 .065 .752
AtadereuniãodesóciosQuotistasrealizadaem28/05/2018

data, Hora e local: 28/05/2018, 10 hs ., na sede social da sociedade . 
Convocação e Presença: dispensada a convocação, em virtude da pre-
sença de todos os quotistas . Mesa: Os sócios nomearam Marianna 
Alés lopez reis laranjeira como Presidente, que dispensou o auxílio 
de um secretário . Ordem do dia e deliberações: redução de Capi-
tal da sociedade: Tendo em vista que o capital social da sociedade 
encontra-se totalmente integralizado, os sócios aprovam a redução do 
capital, por julgá-lo excessivo para a realização de seu objeto social, 
com fulcro no artigo 1082, inciso II, do Código Civil, no montante de 
r$8 .600 .000,00, com o cancelamento das respectivas quotas . O mon-
tante objeto da redução de capital social da sociedade deverá ser resti-
tuído integralmente à sócia Frondosa Participações ltda ., com a devida 
anuência dos demais sócios . em razão da redução de capital ora apro-
vada, o capital social passará do valor de r$48 .271 .150,00 para r$ 
39 .671 .150,00 . Os sócios autorizam a administradora da sociedade a 
tomar toda e quaisquer providências necessárias à efetivação da redu-
ção de capital . A sociedade observará o prazo de 90 dias da publicação 
da presente ata para oposição de credores quirografários, na forma do 
Artigo 1084, § 1º, do Código Civil . Após o referido prazo, a delibera-
ção acima se tornará efetiva e essa ata será levada a arquivamento na 
Junta Comercial, juntamente com a respectiva alteração contratual da 
sociedade . encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, sendo lavrada a presente ata . Mesa: Marianna Alés lopez 
reis laranjeira sócios: Frondosa Participações ltda . Por: Marianna 
Alés lopez reis laranjeira Br Timberland llC p .p . Marianna Alés 
lopez reis laranjeira .

7 cm -06 1105178 - 1
BrK AmBiENTAL – mANSo S.A.

CNPJ/MF nº 19 .246 .473/0001-00 – NIre 31 .300 .105 .954
Ata da Assembleia Geral Ordinária

data, Hora e local: Aos 30/04/2018, às 15:00 horas, na sede da BrK 
Ambiental – Manso s .A ., localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 
1 .420, 9ª andar, sala 907, Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais, CeP 30 .112 .021 (“Companhia”) . Convocação: 
dispensada a publicação de editais de Convocação, na forma do artigo 
124, § 4º, da lei nº 6 .404/76 (“lei das s .A .”) . Publicações: Balanço 
Patrimonial e demais demonstrações Financeiras, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2017, publicados nas páginas 5 e 6 
do jornal diário do Comércio, na edição de 27/04/2018, e nas páginas 
47,48 e 49 do jornal Diário Oficial do Estado de Minas Gerais na edi-
ção de 28/04/2018 . Presenças: acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro 
de Presença de Acionistas e da sra . rosemeire Pagni, representante 
da administração da Companhia, tendo sido dispensada a presença do 
representante da ernst & Young Auditores Independentes s .s . (“Audi-
tores Independentes”), em face da inexistência de quaisquer dúvidas 
em relação às demonstrações Financeiras . Mesa: Marcelo Magalhães 
rosa Isoni, Presidente; e Beatriz Bragazzi Cunha, secretária . Ordem 
do dia: dispensada a leitura pelo acionista detentor da totalidade do 
capital social da Companhia . deliberações: Instalada a Assembleia, 
após apresentação das matérias, o acionista detentor da totalidade do 
capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolve, auto-
rizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorri-
dos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da lei das s .A ., e: 1) aprovar, 
após esclarecimentos dos representantes da administração da Compa-
nhia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho da Com-
panhia no último exercício social, as demonstrações financeiras, con-
tendo as Notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, e a destinação do 
lucro líquido no valor total de r$23 .507 .833,38, da seguinte forma: (i) 
r$1 .175 .391,67, equivalentes a 5% do lucro líquido apurado, destinado 
à reserva legal, nos termos do Art . 193 da lei das s .A . e Art . 20, § 
2º do estatuto social da Companhia; (ii) r$11 .092 .441,71, retidos e 
destinados para a conta de reserva de retenção de lucros, nos termos do 
Art . 196 da lei das s .A .; e (iii) r$11 .240 .000,00, distribuídos no exer-
cício social encerrado em 31/12/2017, a título de dividendos intermedi-
ários; e 2) aprovar o montante global de r$1 .800 .000,00, como limite 
da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício 
social de 2018, em observância ao disposto no artigo 152 da lei das 
s .A . Quorum das deliberações: Todas as deliberações foram aprova-
das por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar 
os legalmente impedidos . Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal 
permanente e foi instalado no presente exercício . encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a 
presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela acionista 
BrK Ambiental – Projetos Ambientais s .A ., representada por seus 
diretores sérgio Garrido de Barros e lílian de Castro Peixoto . Con-
fere com o original transcrito no livro próprio . Belo Horizonte/MG, 
30/04/2018 . Assinaturas: Marcelo Magalhães rosa Isoni – Presidente; 
Beatriz Bragazzi Cunha – secretária . Assinada de forma digital pelo sr . 
Marcelo Magalhães rosa Isoni (Presidente da reunião) . Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 6880602 
em 05/06/2018. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

12 cm -06 1105351 - 1
muLTiSom ráDio CATAGuASES LTDA.

edITAl de CONVOCAçÃO dA AsseMBlÉIA 
GerAl eXTrAOrdINÁrIA

Multisom rádio Cataguases ltda ., convoca todos os seus sócios quo-
tistas para comparecerem à Assembleia Geral extraordinária que rea-
lizar-se-á no dia 14/06/2018, às 10:00 horas, em primeira convocação 
e às 10:30 horas em segunda convocação, na Praça rui Barbosa, 170 
– sala 303, nesta cidade de Cataguases (MG), para deliberarem sobre: 
a) o agrupamento das quotas representativas do capital social, com 
fator de grupamento de 40 .000 quotas para 1 quota; b) aprovação da 
4ª Alteração Contratual com as saída e admissão de novos sócios; c) 
outros assuntos de interesse geral . Cataguases, 01 de junho de 2018 . 
A Administração .

3 cm -04 1103651 - 1
muLTiSom ráDio JorNAL LTDA.

edITAl de CONVOCAçÃO dA AsseMBlÉIA
GerAl eXTrAOrdINÁrIA

Multisom rádio Jornal ltda ., convoca todos os seus sócios quotis-
tas para comparecerem à Assembleia Geral extraordinária que rea-
lizar-se-á no dia 15/06/2018, às 10:00 horas, em primeira convoca-
ção e às 10:30 horas em segunda convocação, na Praça rui Barbosa, 
170 – sala 303, nesta cidade de Cataguases (MG), para deliberarem 
sobre: a) o agrupamento das quotas representativas do capital social, 
com fator de grupamento de 300 quotas para 1 quota; b) aprovação 
da 7ª Alteração Contratual com as saída e admissão de novos sócios; 
c) outros assuntos de interesse geral . leopoldina, 01 de junho de 2018 . 
A Administração .

3 cm -04 1103862 - 1

BrAFEr iNVESTimENToS S.A.
CNPJ nº 17 .246 .695/0001-99 - NIre/JuCeMG nº 3130004689-3 - 
AsseMBleIA GerAl OrdINÁrIA - CONVOCAçÃO . Aviso aos 
acionistas: Ficam convocados os senhores acionistas da Brafer Investi-
mentos s/A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser reali-
zada às 16 horas, do dia 15 de junho de 2018, na sede da companhia, na 
Avenida Álvares Cabral nº 1777, sala nº 2001, em Belo Horizonte/MG, 
para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 
b) reeleger a diretoria para o mandato de 3 (três) anos . Os relatórios da 
Administração, Demonstrações financeiras e correlatos encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da companhia desde 05/03/2018, 
tendo sido publicados no Jornal Hoje em dia e Jornal Minas Gerais, nos 
dias 16/05/2018 e 17/05/2018, respectivamente . Belo Horizonte, 05 de 
junho de 2018 . Geraldo lemos Neto - diretor .

4 cm -05 1104672 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL ALiANÇA

PArA A SAÚDE - CiAS
extrato de ArP - PP . 001/2018 - Processo licitatório 007/2018 . O Con-
sórcio Int . Aliança para a saúde torna pública a Ata de registro de Pre-
ços referente ao PP 001/2018 . Objeto: futura e eventual aquisição de 
medicamentos com base no maior desconto percentual (%) por item, 
constantes na tabela CMed: medicamentos éticos – 1%, genéricos – 
67%, similares – 67% e biológicos – 11,5% . Partes: CIAs x CeNTrAl 
PHArMA PrOd . HOsP . eIrelI ePP . Vigência: 18 .05 .2019 . BH/MG, 
04 .06 .2018 . diran rodrigues de souza Filho – secretário executivo .

3 cm -06 1105298 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALÉm PArAÍBA/mG – 
Torna público o resultado da TOMAdA de PreçOs Nº 001/2018 
– PrOCessO lICITATÓrIO nº 002/2018 – OBJeTO:Aquisição de 
Material Permanente para Circuito Fechado de Televisão (CFTV) com 
instalação e montagem no Prédio sede e Anexos I, II e III, conforme 
especificações no Anexo I que faz parte integrante do Edital. RESUL-
TAdO: lICITAçÃO deserTA, tendo em vista a ausência de inte-
ressados . Além Paraíba/MG, 24 de Maio de 2018 . Jonatas Braga dal-
Cin – Presidente Comissão Permanente de licitação . (Portaria 002 de 
23/01/2018) .

3 cm -05 1104932 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE-mG – 

extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº . 004/2015 . Partes: Câmara 
Municipal de Campina Verde – MG e a empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – CNPJ – 34 .028 .316/0015-09 . Objeto: serviços de carta 
comercial, sedeX e telegrama e carta via internet . Valor do Termo 
Aditivo: r$ 2 .500,00 . Vigência: 06/06/2018 a 06/06/2019 . Vereador 
Alexandre Freitas Macedo – Presidente da Câmara Municipal . 

2 cm -05 1104429 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG. 

PrOrrOGAçÃO CONCursO PÚBlICO . POrTArIA Nº 60 de 
05/06/18 . O Presidente da Câmara Municipal de Itabirito, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, CONsIderANdO o disposto no 
art . 37, inciso III, da Constituição da república de 1988; CONsIde-
rANdO o disposto no art . 6º, § 2º da lei nº 3 .093/2015; CONsIde-
rANdO que, nos termos do item 1 .5 do edital nº 01/2015,o Concurso 
Público para provimento de cargos de nível superior, médio e funda-
mental, do Quadro Geral dos servidores da Câmara Municipal de Ita-
birito/MG tem prazo de validade de 2 (dois) anos, contados da data de 
publicação do ato de homologação, prorrogável uma vez por igual perí-
odo, a critério da Câmara; CONsIderANdO que o referido concurso 
foi homologado por ato da Presidência em 29 de junho de 2016, con-
forme Portaria nº 60/2016, devidamente publicada em 29 e 30 de junho 
de 2016; e, CONSIDERANDO, finalmente, a conveniência da pror-
rogação do certame, resOlVe:Art . 1º Fica prorrogado por 2 (dois) 
anos, a contar de 29 de junho de 2016, o prazo de validade do Concurso 
Público para provimento de cargos de nível superior, médio e funda-
mental, do Quadro Geral dos servidores da Câmara Municipal de Itabi-
rito/MG, referente ao edital nº 01/2015 . Art . 2º esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação . (a) rOdrIGO CAMPOs CHAGAs 
- Presidente da Câmara Municipal de Itabirito .

5 cm -05 1104922 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA 

(Termo de Contrato) - Contrato nº. 016/18, firmado em 05 de junho 
de 2018, entre a Câmara Municipal de Nova lima e a empresa Ata-
cadão Material de limpeza ltda - Me; Objeto: contratação de 
empresa para aquisição de 480 (quatrocentos e oitenta) pacotes de 
copos descartáveis de 200 ml para o legislativo . Fundamento legal: 
lei nº 8 .666/93; Vigência: 30 (trinta) dias, iniciando-se na data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da lei Federal 
nº 8 .666/93, Processo Nº: 016/18; dispensa Nº: 010/2018; Cober-
tura Orçamentária: elemento Orçamentário: 33903000 – Material de 
Consumo;01 .006 .01 .031 .0001 .2018 – Manutenção do estoque Mínimo 
Almoxarifado . Valor total: r$ 1 .238,40 (hum mil duzentos e trinta e 
oito reais e quarenta centavos) . signatários: pelo Contratante José 
Geraldo Guedes e pela ContratadaArlete Aparecida da silva . Nova 
lima, 05 de junho de 2018 . 

4 cm -06 1105380 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA

(TerMO de AdITAMeNTO - VAlOr) - 4º Termo Aditivo ao Con-
trato nº 075/15 em razão do Contrato de Fornecimento de vales-alimen-
tação em rede de estabelecimentos credenciados para os funcionários 
da Câmara Municipal de Nova Lima, firmado em 06 de junho de 2018 
entre a Câmara Municipal de Nova lima e a sodexo Pass do Brasil ser-
viços. Valor : O valor do Termo Aditivo fica ajustado em R$ 49.881,03 
(quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos) 
correspondentes a 7% (sete por cento) do valor original do Contrato, em 
razão do acréscimo de funcionários do legislativo, conforme faculta 
o art .65, § 1º, da lei 8 .666 de 21/06/93 . Fundamento legal : lei nº 
8 .666/93, art . 65; Concorrência nº 002/2015; Cobertura Orçamentária : 
elemento Orçamentário : 33904600 - Auxílio Alimentação, Atividade: 
01 .006 .01 .031 .0001 2024 - Manutenção serviço Apoio Administrativo . 
signatários : pelo Contratante, José Geraldo Guedes e, pela Contratada, 
rodrigo salzano . Nova lima, 06 de junho de 2018 . José Geraldo Gue-
des . PresIdeNTe

4 cm -06 1105268 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA

 - PreGÃO PreseNCIAl Nº 002/2018 - Torna público o recebimento 
de pedido de esclarecimento da empresa unimed Belo Horizonte Coo-
perativa de Trabalho Médico e, tendo em vista a complexidade das 
informações solicitadas, a Comissão de Pregão dá efeito suspensivo ao 
certame adiando a sessão que se realizaria em 08/06/2018 . Nova data 
da sessão será marcada . Nova lima, 06 de junho de 2018 . Comissão 
Pregão .

2 cm -06 1105414 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo/mG –

 CONTrATO 008/2018 - torna pública a contratação realizada em 
10/05/2018 da empresa PAPelArIA AMerICANA lTdA CNPJ: 
25 .102 .138/0001-22, através do Pregão Presencial 007/2018, processo 
licitatório 038/2018 . Objeto: Aquisição de material de expediente para 
atender a demanda dos departamentos administrativos e gabinetes de 
vereadores da Câmara Municipal de santana do Paraíso /MG . Valor 
total de r$ 6 .200,00 (seis mil e duzentos reais) . Validade até 31 de 
dezembro de 2018 a partir de sua assinatura . CArlOs AlBerTO 
rAMOs BArrOs, Presidente da Câmara .

3 cm -05 1104650 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA – 
Homologação do Processo Administrativo nº021/2018 modalidade dis-
pensa nº 014/2018- Aquisição de Material de escritório para a Câmara 
Municipal de são José da lapa – Contrato nº 015/2018- universo didá-
tico ltda  . Valor Global : r$ 1 .948,15 ( Hum Mil Novecentos Quarenta 
oito reais e Quinze Centavos)  . dotação :3 .3 .90 .30 .00

2 cm -05 1104919 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi - 
eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:010/2018- Pregão Presencial 007/2018, Objeto: 
registro de Preços para futuras aquisição de gêneros alimenticios, para 
manutenção das atividades da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. 
detentora da Ata: rM logística Importadora ltda-ePP Vigência: 
22/05/2018 á 22/05/2019, Fábio lemes de souza - Presidente

2 cm -06 1105355 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi - 
eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:010/2018- Pregão Presencial 007/2018, Objeto: 
registro de Preços para futuras aquisição de Material de expediente, 
para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. 
detentora da Ata: IMPrIMA Br PrOduTOs de INFOrMÁTICA 
lTdA-ePP, Vigência: 27/04/2018 á 27/04/2019, Fábio lemes de souza 
- Presidente

2 cm -06 1105352 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi - 
eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:010/2018- Pregão Presencial 007/2018, Objeto: 
registro de Preços para futuras aquisição de gêneros alimenticios, para 
manutenção das atividades da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. 
detentora da Ata: rM logística Importadora ltda-ePP Vigência: 
22/05/2018 á 22/05/2019, Fábio lemes de souza - Presidente

2 cm -06 1105354 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi - 
eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:009/2018- Pregão Presencial 006/2018, Objeto: 
registro de Preços para futuras aquisições de Moveis, , eletrodomés-
ticos e suportes para TV, para manutenção das atividades da Câmara 
Municipal de Teófilo Otoni. Detentora da Ata: SOUZA E SANTOS 
sOluções eM TeCNOlOGIA lTdA-Me Vigência: 27/04/2018 á 
27/04/2019, Fábio lemes de souza - Presidente

2 cm -06 1105345 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi 
- eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:010/2018- Pregão Presencial 007/2018, Objeto: 
registro de Preços para futuras aquisição de Material de expediente, 
para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. 
detentora da Ata: Bruno de Oliveira -MeI Vigência: 27/04/2018 á 
27/04/2019, Fábio lemes de souza - Presidente

2 cm -06 1105348 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi
eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:010/2018- Pregão Presencial 007/2018, 
Objeto: registro de Preços para futuras aquisição de gêneros alimenti-
cios, para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Teófilo 
Otoni . detentora da Ata: MIreTe PreseNTes lTdA ePP Vigência: 
22/05/2018 á 22/05/2019, Fábio lemes de souza - Presidente

2 cm -06 1105357 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi 
- eXTrATO dA ATA

 Processo licitatório nº:010/2018- Pregão Presencial 007/2018, Objeto: 
registro de Preços para futuras aquisição de Material de expediente, 
para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. 
detentora da Ata: Papelaria Amercina lTdA ePP Vigência: 27/04/2018 
á 27/04/2019, Fábio lemes de souza - Presidente

2 cm -06 1105350 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BETim mG. 
FMs/sMs . Pregão eletrônico nº 03/2018 – PAC nº 06/2018 . Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de pneus automotivos . dia 
21/06/2018 às 08:00 . edital completo no site:www .licitacoes-e .com .
brdo Banco do Brasil s/A . Informações: (31)3512-3319 – superinten-
dência de suprimentos – 06/06/2018 .
PreFeITurA MuNICIPAl de BeTIM MG . FMs/sMs . Pregão ele-
trônico nº 32/2018 – PAC nº 72/2018 - rP nº 06/2018 . Objeto: regis-
tro de preço para eventual aquisição de contrastes radiológicos . dia 
25/06/2018 às 13:00 . edital completo no site:www .licitacoes-e .com .
brdo Banco do Brasil s/A . Informações: (31)3512-3319 – superinten-
dência de suprimentos – 06/06/2018 .
PreFeITurA MuNICIPAl de BeTIM MG . FMs/sMs . Pregão ele-
trônico com cota reservada para Me/ePP/COOP nº 111/2017 – PAC nº 
255/2017 - rP nº 41/17 Objeto: registro de preço para eventual aqui-
sição de bloqueador solar . dia 25/06/2018 às 08:00h . edital completo 
no site:www .licitacoes-e .com .brdo Banco do Brasil s/A . Informações: 
(31)3512-3319 – superintendência de suprimentos – 06/06/2018 .
PreFeITurA MuNICIPAl de BeTIM MG . FMs/sMs . Pregão ele-
trônico nº 44/2018 – PAC nº 47/2018 - rP nº 11/2018 Objeto: registro 
de preço para eventual aquisição de material médico hospitalar . dia 
25/06/2018 às 08:00h . edital completo no site:www .licitacoes-e .com .
brdo Banco do Brasil s/A . Informações: (31)3512-3319 – superinten-
dência de suprimentos – 06/06/2018 .

5 cm -06 1105104 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPÍriTo 
SANTo Do DourADo

 edital de leilão-Torna público que levará a leilão online pelo site 
www.lucasleiloeiro.com.br , início 08/06/2018 e finalizando 04/07/18, 
13:00 h, seu bem inservível: Microônibus . lucas r . A . Moreira . 

1 cm -06 1105222 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
BárBArA Do LESTE/mG

 Publicação de edital – Processo Administrativo n° 152/2018 – Pregão 
Presencial para registro de Preços nº 022/2018 . em cumprimento ao 
disposto da lei Federal n .º 8 .666/93 e suas alterações, torno público a 
abertura no dia 21 de junho de 2018 às 13:15 horas, para a Contratação 
de serviços de manutenção, compreendendo reparos mecânicos, servi-
ços elétricos, tapeçaria, vidraçaria, reboque, funilaria, pintura, diagnós-
tico / analise de sistemas de injeção / ignição eletrônica, com forneci-
mento de peças, para veículos leves, vans, caminhões e ônibus da frota 
da Prefeitura Municipal e Conveniados . Informações complementares 
poderão ser obtidas à rua são Vicente de Paulo, nº 137, Centro . santa 
Barbara do leste 05/06/2018 . Wilma Pereira Mafra ribeiro – Prefeita .
 Publicação de edital – Processo Administrativo n° 153/2018 – Pregão 
Presencial para registro de Preços nº 023/2018 . em cumprimento ao 
disposto da lei Federal n .º 8 .666/93 e suas alterações, torno público a 
abertura no dia 22 de junho de 2018 às 13:15 horas, para a Contratação 
de serviços de manutenção, compreendendo reparos mecânicos, servi-
ços elétricos, com fornecimento de peças, para máquinas pesadas da 
Prefeitura Municipal . Informações complementares poderão ser obti-
das à rua são Vicente de Paulo, nº 137, Centro . santa Barbara do leste 
05/06/2018 . Wilma Pereira Mafra ribeiro – Prefeita .

5 cm -05 1104887 - 1


