
 32 – Terça-feira, 05 de Junho de 2018 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PADrE PArAÍSo/mG - 

Extrato de Inexigibilidade de licitação nº: 003/2018 - Processo licita-
tório nº 054/2018 - objeto: Produção de show artístico, em palco, ao 
vivo do artista “Maysa e Banda”, Em favor da empresa: JoVaNE FEr-
rEIra Cardoso - ME . Fundamento legal: artigo 25, Inciso III da 
lei nº 8 .666/93 e suas alterações . Município de Padre Paraíso/MG, 05 
de Junho de 2018 . débora luíza Viana Neves . Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .
 PrEFEITura MuNICIPal dE PadrE ParaÍso/MG - Extrato 
de Inexigibilidade de licitação nº: 004/2018 - Processo licitatório nº 
055/2018 - objeto: Produção de show artístico, em palco, ao vivo do 
artista “Gabriel Gava”, Em favor da empresa: GaVa ProduçÃo 
GraVaçÃo E EdIçÃo MusICal lTda - ME . Fundamento legal: 
artigo 25, Inciso III da lei nº 8 .666/93 e suas alterações . Município de 
Padre Paraíso/MG, 05 de Junho de 2018 . débora luiza Viana Neves . 
Presidente da Comissão Permanente de licitação

4 cm -04 1103677 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA 

DE CATAGuASES/mG –
 Aviso de Retificação - Pregão Nº 04/2018 – Santana de Cataguases/
MG, secretaria Municipal de administração . aviso de licitação . Pre-
gão nº 04/2018 . objeto: aquisição de manilha em concreto armado . 
Cópia do edital através do tel: 32-3425-12-23 e no endereço: Praça 
agostinho alves araújo, 26, Centro, santana de Cataguases  .data de 
entrega das propostas no local acima até ás 9:00 hr ( nove ) horas do 
dia 08/06/2018 .

2 cm -04 1103963 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PADrE PArAÍSo/mG

 - aviso de licitação – Pregão Presencial Nº . 013/2018 - o Municí-
pio de Padre Paraíso/MG comunica a republicação do Processo licita-
tório Nº . 049/2018, Modalidade Pregão Presencial Nº . 013/2018, cujo 
objeto é a aquisição de serviços de arbitragem de futebol infantil ama-
dor conforme convênio nº 852249/2017 firmado entre o Ministério do 
Esporte – ME e Prefeitura Municipal de Padre Paraíso/MG . a abertura 
será dia 15/06/2018 às 08h00min, na sala de licitação da Prefeitura 
Municipal de Padre Paraíso, rua Prefeito orlando Tavares, 10, Centro 
- CEP: 39 .818-000 . Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com débora 
luiza Viana Neves – Presidente da CPl ou pelo e-mail: licitacaopp@
gmail .com

3 cm -04 1103469 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PADrE PArAÍSo/mG

 Extrato de Termo aditivo - Contrato nº 092/2016 .- o Município de 
Padre Paraíso torna Publico o Termo aditivo ao Contrato nº 092/2016 
- Partes: Município de Padre Paraíso - MG e Jorgi Projetos E Constru-
ções ltda . Fundamento legal: art . 57 da lei Federal nº 8 .666, de 21 
de junho de 1993 . objeto: Execução das obras e serviços de construção 
de laboratório de análises clínicas . Vigência: 30/05/2018 á 30/11/2018 .
Prefeito: Valmir silva Costa – Jorgi Projetos E Construções ltda: Car-
los Jorges Esteves . Município de Padre Paraíso, 05 de Junho de 2018 .

2 cm -04 1103482 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AuGuSTo DE LimA/mG

 – aviso de licitação - Pregão Presencial Nº 025/2018 - Município de 
augusto de lima/MG, torna público que fará realizar Pregão Presen-
cial Nº025/2018, para Contratação de empresa estabelecida no municí-
pio de augusto de lima para fornecimento mediante entrega parcelada 
de Combustíveis (álcool) . Tipo: Menor Preço, critério de julgamento 
Preço unitário, data de entrega dos envelopes de Proposta e documen-
tação: 18/06/2018 até às 16:30h . Informações e edital poderão ser obti-
dos na Prefeitura Municipal, na av . Cel Pedro Pedras, 220, Centro - 
Telefax: (38) 3758-1279 / E-Mail licitacaoaugustodelima@bol .com .br 
– João Carlos Batista Borges - Prefeito Municipal .

3 cm -04 1103656 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuiTiBá/mG – 

aviso de Homologação e adjudicação - Tomada de Preços nº 01/2018 
- o Município de Jequitibá/MG, através do setor de licitações, em 
obediência ao comando da lei Federal nº 8 .666/1993, torna público 
aos interessados em geral a CoNTraTaçÃo / HoMoloGaçÃo 
/ adJudICaçÃo da licitante proponente FlaT ENGENHarIa E 
CoNsTruçõEs lTda, inscrita no CNPJ sob o nº 00 .114 .458/0001-71 
- CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº: 36/2018 – valor contratado 
r$334 .531,08vigência: 11/04/2018 a 31/12/2018,oriundo do Pro-
cesso licitatório nº 27/2018 – Tomada de Preços nº 01/2018 – cujo 
objeto é a contratação de empresa de Engenharia para execução das 
obras de“Pavimentação de Vias urbanas na sede do município – CT 
nº oGu 103 .1223-50 – convenio 829352/2015 – Programa Planeja-
mento urbano – Pavimentação de Vias urbanas” .os autos se encon-
tram com vista franqueada aos interessados . Mais informações poderão 
ser obtidas através do telefone (31) 3717-6222 –www .jequitiba .mg .gov .
br– Helenice Jeber Machado – douglas soares rodrigues – Comissão 
Permanente de licitações . 

4 cm -04 1103852 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE/mG 

– Aviso de Retificação - Edital:Processo licitatório nº 0012485 - Pre-
gão Presencial nº 59/2018 .Fica alteradaa data de abertura de envelo-
pes, que passa a ser 20 de junho de 2018, às 14:30h .Jonata Pedro de 
Carvalho – Pregoeiro .

1 cm -04 1103376 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA ViTÓriA/mG

Extrato Contrato nº 071/2018, Processo nº 084/2018 - dispensa nº 
021/2018 . Órgão contratante: Município de santa Vitória . Contratado: 
Emporium Construtora Comercio e serviços ltda . objeto do contrato: 
aquisição de veiculo tipo Van, com capacidade de 15 lugares, com ade-
são à ata registro de Preços nº 006/2017/sEaF, Pregão Eletrônico nº 
004/2017/sEaF, por intermédio da secretaria de Estado de agricul-
tura Familiar e assuntos Fundiários do Estado do Mato Grosso . Marca 
Renault/Master Vitré L2H2. Autoridade ratificadora: Isper Salim Curi 
– Prefeito Municipal . Valor: r$166 .665,00 . Vigência: 28/05/2018 a 
31/12/2018. Ratificação: 28/05/2018. Dotação Orçamentária: Ficha 
548 – 02 .09 .10 .301 .0033 .2294 .4 .4 .90 .52 .00 Fonte de recurso: 153 . 
Publicação em acatamento aos arts . 26 e 61, parágrafo único, da lei 
8 .666/93 .

3 cm -04 1103492 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SArDoá/mG -
 aviso de adiamento - Pregão 015/2018 - o Município de sardoá/
MG, comunica o aditamento do Processo licitatório 049/2018, Pregão 
015/2018, tipo registro de preços, cujo objeto é registro de Preço para 
futura contratação de fornecedor objetivando o fornecimento parcelado 
de combustíveis (gasolina e diesel comum e S- 10), diversos filtros, 
lubrificantes e seus derivados de petróleo para manutenção de toda a 
frota do Município de sardoá . Fica adiado para será o dia 19/06/2018 às 
09h00, na sede da Prefeitura . os interessados poderão retirar o edital e 
obter informações na Prefeitura, à rua Padre sady rabelo, 121 - centro, 
nos dias úteis no horário de 08h00 às 16h00 . Informações Tel/Fax: (33) 
3296-1265 . Email: licitacao@sardoa .mg .gov .br . samara Maria Campos 
– Presidente da CPl

3 cm -04 1103774 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ForTuNA DE miNAS/mG

Inexigibilidade 07/2018 - aviso de Contratação - Inexigibilidade 
07/2018 - Processo 034/2018 . o Município de Fortuna de Minas/MG 
torna público a que está contratando, através da pessoa jurídica Gil-
van soares Borges ME, a banda: “orquestra de Viola Caipira ritmos e 
Tradição”, para animar rodeio 2018 no municipio no dia 16 de junho 
do corrente ano . Valor r$ 2 .550,00 . Fundamento legal art . 25, III da 
lei 8 .666/93 . luiz Carlos de Melo Guimarães . Presidente da Comissao 
Permanente de licitação .

2 cm -04 1103565 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGoLÂNDiA/mG

Inexigibilidade n.º 002/2018 - Ratificação de Inexigibilidade e 
Extrato de contrato nº005/2018– Pl nº 005/2018 – Inexigibilidade n .º 
002/2018 . Nos termos do artigo 25 caput e inciso III da lei Federal n .º 
8 .666/93 e suas alterações e artigo 16 e 17 da lei Complementar Fede-
ral n .º 101/2000, raTIFICo o P .a Inexigibilidade para contratação da 
empresa Wa Produções ltda-ME CNPJ 20 .799 .303/0001-23 no valor 
r$25 .000,00 (vinte e cinco mil reais), para Contratação de empresa 
especializada para realização, de shows artísticos compreendendo a 
apresentação de show artístico Com o Cantor alemão do Forró no dia 
09 de setembro de 2018 na tradicional festa de Peão de Boiadeiro na 
Cidade de Virgolandia - MG Vigência: 31/12/2018 . (a) arnaldo de oli-
veira Braga, Prefeito Municipal .

3 cm -04 1103578 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GErALDo/mG
Edital nº 01/2017 - Homologação Concurso Público da Câmara Muni-
cipal de São Geraldo/MG - Edital nº 01/2017 retificado através da 
Errata nº 01 . a Presidenta da Câmara Municipal, no uso de suas atri-
buições, homologa o resultado final do Concurso Público publicado no 
site www .seapconcursos .listaeeditais .com .br em 20/04/2018, através da 
Portaria nº 003/2018 de 28/05/2018, para que produza os seus efeitos 
legais .

2 cm -04 1103570 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SALiNAS/mG

ToMada dE PrEço Nº 002/2018 - a CaMara MuNICIPal dE 
salINas/MG, torna público o Processo n° 003/2018 que realizará no 
dia 21/06/2018 às 07h, licitação na modalidade ToMada dE PrEço 
Nº 002/2018 . objeto: Contratação de empresa especializada em pres-
tação de serviços de Portaria/Vigia noturno para atuarem nas depen-
dências da Câmara Municipal . solicitação do edital através do e-mail 
camusal@camarasalinas .mg .gov .br ou do site www .camarasalinas .
mg .gov .br . salinas/MG, 04/06/2018 . Herbert Geraldo soares - Presi-
dente da CPl .

3 cm -04 1104027 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrASÍLiA DE miNAS/mG

 Pregão Presencial Nº 031/2018 . aviso de licitação - a Pref . Muni-
cipal de Brasilia de Minas/MG - torna público o Processo licitatório 
nº 079/2018, Pregão Presencial para registro de Preços nº 031/2018 . 
aquisição de medicamento secuquinumabe . abertura da sessão: 
15/06/2018 às 09hs00min . Edital disponível no site www .brasiliade-
minas .mg .gov .br e pelo e-mail licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . 
Pregoeira oficial Alice Mara Souza e Silva.

 PrEFEITura MuNICIPal dE BrasÍlIa dE MINas/MG - Pregão 
Presencial Nº 035/2018 . aviso de licitação - a Pref . Municipal de Bra-
silia de Minas/MG - torna público o Processo licitatório nº 085/2018, 
Pregão Presencial para registro de Preços nº 035/2018 . aquisição de 
gases medicinais para atender a demanda da secretaria Municipal de 
saúde . abertura da sessão: 15/06/2018 às 14hs00min . Edital disponível 
no site www .brasiliademinas .mg .gov .br e pelo e-mail licitacao@brasi-
liademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Alice Mara Souza e Silva.

4 cm -04 1103982 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTA DE LEiTE/mG

 Pregão Presencial nº 016/2018 - Aviso de Retificação - Fica retificado 
o objeto do Edital do Pregão Presencial 016/2018, Processo licita-
tório 036/2018 para o seguinte texto: aquisição de grade aradora de 
arrasto, bancas para feirante, motobomba submersa e caixas d’agua, 
para atender a secretaria Municipal de agricultura e abastecimento, 
conforme contrato de repasse N° 860368/2017/MaPa/CaIXa . Em 
virtude da alteração, prorroga-se o prazo da abertura da sessão para o 
dia 14/06/2018 às 09h:00min . Informações disponíveis através do site: 
www.frutadeleite.mg.gov.br -Tamires Ribeiro - Pregoeira Oficial.

3 cm -04 1103569 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoSENÓPoLiS/mG

 PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 18/2018 . a PrEFEITura dE JosE-
NÓPolIs-MG, com sede à rua santos Pestana, 20 – Centro - 39 .575-
000, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 
18/06/2018 às 09h30min, licitação na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
CIal Nº . 18/2018, objetivando a contratação de ME/EPP ou equipara-
das para prestação de serviços de suporte eventual do transporte escolar 
no município . Informações complementares no endereço acima men-
cionado através do e-mail: licitacao .josenopolismg@gmail .com . Jose 
Guilherme Teixeira – segundo Pregoeiro .

 PrEFEITura MuNICIPal dE JosENÓPolIs/MG . PrE-
GÃo PrEsENCIal Nº . 19/2018 . a PrEFEITura dE JosENÓ-
PolIs-MG, com sede à rua santos Pestana, 20 – Centro - 39 .575-
000, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 
18/06/2018 às 14h00min, licitação na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
CIal Nº . 19/2018, objetivando a contratação exclusiva de empresa 
ME/EPP ou equiparadas para prestação de serviços/locação de veículos 
para transporte de pessoas . Informações complementares no endereço 
acima mencionado através do e-mail: licitacao .josenopolismg@gmail .
com . Jose Guilherme Teixeira – segundo Pregoeiro .

5 cm -04 1104040 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SENADor 

moDESTiNo GoNÇALVES/mG
 Tomada de Preços nº 001/2018 . aviso de licitação - o Município de 
senador Modestino Gonçalves/MG, comunica que fará realizar no dia 
20/06/2018 às 09h, Processo licitatório nº 036/2018, Tomada de Pre-
ços nº 001/2018, objeto: Contratação de empresa especializada para 
a execução de obras complementares da fábrica de ração em senador 
Modestino Gonçalves-MG, conforme convênio Nº 1491000630/2017 
celebrado com a secretaria de Estado de Governo do Estado de 
Minas Gerais, Tipo Menor Preço Global . os interessados em parti-
cipar do certame deverão protocolar os envelopes, ou credenciar, até 
o dia 15/06/2018 às 16h . Informações pelo telefone (38) 3525-1213 
ou e-mail: licitacaosenador2017@gmail .com, em horário comercial . 
senador Modestino Gonçalves-MG, 04/06/2018 . Valmir José Guima-
rães, Prefeito Municipal . 

4 cm -04 1103919 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TurVoLÂNDiA/mG

Publicação de Extrato de Contrato . aviso de Extrato do Contrato nº . 
18/2018 - ref .: Proc . licitatório nº 06/2018 - Tomada de Preço n º . 
01/2018 - Partes: o Município de Turvolândia (Prefeitura) X Empresa 
duro na Queda Construções ltda - objeto: Contratação de empresa 
de construção civil para realização de serviços em regime de emprei-
tada global, para execução de pavimentação de vias públicas urbanas 
no loteamento são José no Município de Turvolândia (MG) - Valor do 
Contrato: r$ 382 .049,41 (Quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e 
oito reais e quinze centavos) - Vigência do Contrato: Início em 09 de 
Fevereiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018 - assinatura 
do Contrato: 09 de Fevereiro de 2018 - Turvolândia/MG - Elivelto Car-
valho - Prefeito Municipal .

3 cm -04 1104062 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALiNAS/mG
 PrEGÃo PrEsENCIal srP Nº 038/2018 - a Prefeitura Municipal 
de salinas/MG, torna público o Processo n° 058/2018 que realizará no 
dia 21/06/2018 às 09hs, licitação na modalidade Pregão Presencial srP 
Nº 038/2018, objetivando o registro de Preços para eventual e futura 
aquisição de óleos lubrificantes, aditivos e outros para veículos automo-
tores . solicitação do edital através do e-mail licitacao@salinas .mg .gov .
br ou do site www .salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 04/06/2018 . uarley 
Moreira Silva - Pregoeiro Oficial.

 PrEFEITura MuNICIPal dE salINas/MG - PrEGÃo PrE-
sENCIal srP Nº 039/2018 - a Prefeitura Municipal de salinas/MG, 
torna público o Processo n° 059/2018 que realizará no dia 22/06/2018 
às 09hs, licitação na modalidade Pregão Presencial srP Nº 039/2018, 
objetivando o registro de Preços para eventual e futura aquisição de 
ferramentas, equipamentos de segurança, proteção individual e de uso 
em oficina de veículos. Solicitação do edital através do e-mail licita-
cao@salinas .mg .gov .br ou do site www .salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 
04/06/2018. Uarley Moreira Silva - Pregoeiro Oficial.

 PrEFEITura MuNICIPal dE salINas/MG - CHaMada 
PÚBlICa N° 003/2018 - a Prefeitura Municipal de salinas/MG, 
torna pública a ratificação do Processo n° 060/2018 Inexigibilidade 
Nº 005/2018 tendo como objeto o Credenciamento de pessoas físicas 
especializadas e interessadas em prestar serviço de arbitragem despor-
tiva para atender as demandas das competições em diversas modalida-
des esportivas em eventos promovidos pela secretaria Municipal de 
Esporte e lazer de salinas, onde os interessados poderão se credenciar 
através da Chamada Pública N° 003/2018 . o recebimento da inscrição 
e a entrega da documentação ocorrerão a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste, de 2ª a 6ª feira das 07 às 17h no setor 
de licitações, permanecendo em aberto pelo período de 30 dias para 
quaisquer novos interessados . solicitação do edital através do e-mail 
licitacao@salinas .mg .gov .br ou site www .salinas .mg .gov .br . salinas/
MG, 04/06/2018 . uarley Moreira silva - Presidente da CPl .

 PrEFEITura MuNICIPal dE salINas/MG - INEXIGIBIlI-
dadE Nº 006/2018 - a Prefeitura Municipal de salinas, torna pública 
a Ratificação do Processo n° 061/2018 Inexigibilidade Nº 006/2018 
arrimada no Inciso I do art . 25 da lei Federal n° 8666/93, objeto: Con-
tratação de empresa para fornecimento de peças/acessórios para maqui-
nários da linha: New Holland/Fiatallis . Contratada: BaMaQ s/a 

Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, CNPJ n° 18 .209 .965/0001-54, 
no valor total de r$ 551 .411,24 . demais informações, prazos e forneci-
mento, poderão ser consultadas no site www .salinas .mg .gov .br . salinas/
MG, 04/06/2018 . José antônio Prates - Prefeito .

10 cm -04 1104034 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SENHorA DE oLiVEirA/mG

 Tomada de Preços 001/2018 . a CÂMara MuNICIPal dE 
SENHORA DE OLIVEIRA torna público a retificação da Tomada de 
Preços 001/2018, destinada à contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria 
contábil com disponibilização de software para administração pública, 
nas áreas de finanças públicas. Onde se lê: dia 25/06/18, Leia-se: 
05/07/2018 às 17hs . Tel .: (31) 3755 – 1246 .

2 cm -04 1104031 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE BiCAS/mG

aviso de publicação de Edital - Tomada de Preço n .° 03/2018- a 
Câmara Municipal de Bicas torna público que se encontra aberto o pro-
cedimento licitatório conforme informações a seguir: Processo 19/2018 
Tomada de Preço 03/2018 .objeto: contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para desenvolvimento de software destinado a celulares ou 
outros dispositivos móveis que utilizem os sistemas aNdroId e Ios, 
tudo nos termos das especificações contidas no Edital e seus anexos. - 
data para recebimento e abertura dos envelopes de proposta e habilita-
ção 26/06/2018 - Terça- feira às 8:30horas . local: secretaria da Câmara 
Municipal de Bicas, à Praça raul soares n .° 49, Bicas, MG . o Edital 
pode ser obtido no sitio oficial da Câmara, no email: cmbicas@hot-
mail .com ou diretamente na secretaria . Informações (32) 3271-2973, 
segunda á sexta-feira, de 12 às 17 horas . Bicas, 04/06/2018 . Marília 
andrade da silva, Membro da Comissão Permanente de licitação .

4 cm -04 1103839 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrASÍLiA DE miNAS/mG

 Chamamento Público nº 002/2018 - aviso de Chamamento Público - 
a Pref . Municipal de Brasilia de Minas/MG - torna público o Processo 
Licitatório nº 091/2018, Chamamento Público nº 002/2018 para firmar 
parceria por meio de colaboração com organização da sociedade Civil 
(osC), com atuação no âmbito esportivo, visando celebração de termo 
de colaboração para a consecução de finalidade de interesse público 
de promover e realizar a “XXII Vaquejada Nacional” do Municipio de 
Brasilia de Minas/MG . abertura da sessão: 05/07/2018 às 09hs00min . 
Edital disponível no site www .brasiliademinas .mg .gov .br e pelo e-mail 
licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . Presidente da CPl Cristiane 
Mendes Ferreira .

 PrEFEITura MuNICIPal dE BrasÍlIa dE MINas/MG - aviso 
de Licitação - 1ª retificação - Em virtude do recesso no dia 01/06/2018, 
a Pref. Municipal de Brasilia de Minas/MG - torna público a retifica-
ção da data de abertura de sessão do Processo licitatório nº 066/2018, 
Pregão Presencial nº 027/2018 . Contratação de empresa especializada 
em serviços de assessoramento na área de assistência social, para ela-
boração de prestações de contas, acompanhamento do Fundo Municipal 
de assistência social e auxílio aos Conselhos Municipais da Área de 
assistência social . Nova abertura da sessão: 08/06/2018 às 09hs00min . 
Edital disponível no site www .brasiliademinas .mg .gov .br e pelo e-mail 
licitacao@brasiliademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Alice Mara 
souza e silva .

 PrEFEITura MuNICIPal dE BrasÍlIa dE MINas/MG - Proc . 
078/2018- disp . 028/2018 . objeto: Contratação de empresa para manu-
tenção de ultrasson portátil M - Turbo do fabricante sono site Fujifilm 
para atender o HMss . Contratada: Marcus Vinicius Fantoni Castro 
85251810644 V . Total: r$ 4 .650,00 Vigência: 31/12/2018 .

 PrEFEITura MuNICIPal dE BrasÍlIa dE MINas/MG - Proc . 
044/2018- PP p/ rP 017/2018 . objeto: aquisição de materiais de expe-
diente para atender as demandas das secretarias municipais . Contra-
tadas: Comercial Gutemberg ltda . V . Total: r$ 91 .344,65/Palibras 
Comercial ltda-ME . V . Total: r$ 127 .477,26/Papelaria e distribuidora 
sulamericana ltda . V . Total: r$ 106 .932,44/Pascelly e cia ltda-ME . 
V . Total: r$ 62 .185,80/rosineide da silva 31624995691 . V . Total: r$ 
40 .161,50 . Vigência: 02/05/2019 .

9 cm -04 1103891 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA-mG

HoMoloGaçÃo/CoNCurso PÚBlICo 001/2017 . o Presidente 
da Câmara Municipal de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições, tendo em vista o resultado do Concurso Público 
001/2017, realizado no dia 08 de abril de 2017, para provimento de 
cargos efetivos de seu quadro permanente de servidores e considerando 
que as normas do Edital nº 001/2017, foram integral e corretamente 
cumpridas, homologa o presente concurso e o seu resultado final. José 
Mariano oliveira - Presidente . 29 .05 .2018 . Itapecerica/MG .

2 cm -04 1103833 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mACHADo/mG

Extrato de Fomento Nº 17/2018 - Partes: Município de Machado/
associação Cônego Walter (rECaNTo dE EMaÚs) . objeto: Prestar 
atendimento aos dependentes químicos, viciados, usuários de drogas, 
tóxicos e álcool . Valor: r$ 30 .000,00 (trinta mil reais) . dotação orça-
mentária: 0824400000006335043 Ficha 0285 . Vigência: 29/05/2018 a 
31/12/2018 .

PrEFEITura MuNICIPal dE MaCHado/MG - aviso de licita-
ção - Processo Nº . 151/2018 . Tomada de Preço Nº . 0003/2018 - do 
objeto: contratação de empresa especializada para a execução das obras 
e serviços de recuperação de pavimentação de 12 .068,95m², mediante 
a aplicação de cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), por meio 
da secretaria de obras e Infraestrutura do Municipio de Machado/MG . 
recebimento de Envelopes Propostas/Habilitação: dia 20 de Junho 
de 2018 até as 13h00min . os interessados em participar deste Pregão 
deverão adquirir o edital através do site: http://machadoportaltranspa-
rencia .portalfacil .com .br/licitacoes - Cristina Fabri Nannetti - secretá-
ria Municipal de administração .

PrEFEITura MuNICIPal dE MaCHado/MG - aviso de licita-
ção/republicação - Processo Nº . 77/2018 . Pregão para registro de Pre-
ços Nº . 14/2018 - do objeto: aquisição de oxigênio gás medicinal e 
demais materiais para o Programa de oxigenoterapia domiciliar, por 
meio da secretaria Municipal de saúde do Município de Machado/MG . 
recebimento de Credenciamento e Envelopes Propostas/Habilitação: 
dia 14 de Junho de 2018 até as 13h00min . abertura dos Envelopes: 
dia 14 de Junho de 2018 até as 13h00min - os interessados em partici-
par deste Pregão deverão adquirir o edital através do site: http://macha-
doportaltransparencia .portalfacil .com .br/licitacoes - Cristina Fabri 
Nanetti - secretária Municipal de administração .

PrEFEITura MuNICIPal dE MaCHado/MG - aviso de lici-
tação/republicação - Processo Nº . 415/2017 . Pregão Nº . 093/2017 
- registro de Preços - do objeto: Eventual e futura contratação de 
empresa especializada para a realização de exames de ultrassom obs-
tétrico com dopller colorido e pulsado e ultrassom morfológico para 
atendimento a gestantes de alto risco atendidas pelo sus/MaCHado, 
através da secretaria Municipal de saúde . recebimento de Credencia-
mento e Envelopes Propostas/Habilitação: dia 15 de Junho de 2018 até 
as 13h00min . abertura dos Envelopes: dia 15 de Junho de 2018 até as 
13h00min . os interessados em participar deste Pregão deverão adquirir 
o edital através do site: http://machadoportaltransparencia .portalfacil .
com .br/licitacoes - Cristina Fabri Nannetti - secretária Municipal de 
administração .

10 cm -04 1104052 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PArDo DE miNAS/mG

Tomada de Preço nº 03/2018 - Extrato do Contrato - Contratante: Muni-
cípio de rio Pardo de Minas-inscrita no CNPJ 24 .212 .862/0001-46, 
situada à rua Tácito de Freitas Costa, 846 - Cidade alta - rio Pardo 
de Minas . Contratada: diego angelo sacramento - MEI, com sede 
no município de rio Pardo de Minas/MG, à Fazenda Cancela, bairro 
Zona rural, CNPJ: 29 .245 .568/0001-54 representada pelo (a) sr . (a) 
diego angelo sacramento, portador (a ) da rG: 471 .952 .291, CPF: 
397 .646 .428-70, doravante denominado contratada . objeto: Contrata-
ção de empresa especializada em construção civil destinada a presta-
ção de serviços de reformas dos banheiros do centro de convivência 
por ordem judicial, conforme projeto, memorial descritivo e planilha .
ProCEsso Nº 105/2018 - Modalidade: Tomada de Preço nº 03/2018 - 
Valor Global: r$ 12 .786,78 (doze mil e setecentos e oitenta e seis reais 
e setenta e oito centavos) . data: 23/05/2018 . Vigencia: 23/05/2018 a 
23/06/2018 . Marcus Vinicius de almeida ramos- Prefeito Municipal .

PrEFEITura MuNICIPal dE rIo Pardo dE MINas/MG -
Tomada de Preço nº 02/2018 - Extrato do Contrato - Contratante: Muni-
cipio de rio Pardo de Minas - inscrita no CNPJ 24 .212 .862/0001-46, 
situada à rua Tácito de Freitas Costa, 846 - Cidade alta - rio Pardo 

de Minas . Contratado (a): Construtora l .r . rocha ltda - EPP, com 
sede à Taiobeiras/MG, à rua rio Grande do sul, 78 - Centro - CEP: 
39 .550-000, CNPJ 09 .158 .062/0001-09, representada por seu sócio 
leonardo rodrigues da rocha, portador de CPF nº 036 .427 .146-92, 
residente e domiciliado em Taiobeiras/MG, à rua José santos sar-
mento, 180 - Bairro Nossa senhora de Fátima, neste ato denominada 
Contratada . objeto: Contratação de empresa destinada a execução da 
obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais em várias ruas e 
avenidas deste município, nas condições estabelecidas no Edital . Pro-
cesso Nº 106/2018 . Modalidade: Tomada de Preço nº 02/2018 . Valor 
Global: r$ 1 .454 .617,39 (um milhão e quatrocentos e cinqüenta e qua-
tro mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) . data: 
25/05/2018 . Vigencia: 25/05/2018 à 25/11/2018 . Marcus Vinicius de 
almeida ramos - Prefeito Municipal .

8 cm -04 1103574 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA DoS PAToS/mG

 Contrato 41/2018 . Proc 27/18, TP 01/2018 . objeto: Construção de duas 
salas de aula na Escola Municipal Maria dilma Fernandes Fonseca . 
Ctrado: aPorTE ENGENHarIa EIrElI-ME, inscrito no CNPJ sob 
o nº 20 .089 .658/0001-29 . Vlr r$ 75 .383,08 . ass .28/05/2018 . Vigên-
cia: 180 dias a contar da assinatura . José raul reis, Prefeito Municipal

2 cm -04 1103583 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErro/mG

Cont . nº090/18, 091/18, 092/18, 093/18 e 094/18 - P0137/18, PP015/18 
- ref . contrat . exclusiva microemp .e/ou emp . peq . porte, p/ confecção 
mat. gráficos diversos. Cont. nº090/18 - Contrat: DELVANI FER-
rEIra dE souZa 86477820625 . V: r$ 16 .651,50 . Vig: 23/05/18 a 
31/12/18 . Cont 091/18 - Contrat: JoaQuIM aNdrE CaMarGos 
dE alMEIda . V: r$ 15 .333,00 . Vig: 23/05/18 a 31/12/18 .Cont 
092/18 - Contrat .: JorNal aTuaNTE-sIsTEMa dE CoMuNICa-
çÃo aTuaNTE lTda . V: r$ 101,00 . Vig: 23/05/18 a 31/12/18 . Cont 
093/18 - Contrat: r & s CoMuNICaCao VIsual EIrElI - EPP . 
V: r$ 36 .245,00 . Vig: 23/05/18 a 31/12/18 . Cont nº 094/18- P0139/18, 
PP016/18 - ref . contrat . exclusiva de microemp ou emp . de peq . porte 
esp . p/ acompanhamento do Valor adicionado Fiscal (VaF) . Contrat: 
aPs/assEssorIa E PrEsTaçÃo dE sErVIços lTda . V: r$ 
9 .000,00 . Vig: 23/05/18 a 31/12/18 .

PrEFEITura MuNICIPal dE sErro/MG – Cont . 0101/18 e 
0102/18 - P0173/18, disp 142/48 - ref . Contrat . emp . p/ prest . serv . 
transp . estudantes deste Mun ., em caráter de urgência, em razão de 
manut . do Ônibus Municipal . Cont nº 101/18, Contrat: VaNEssa 
da CoNCEIçÃo olIVEIra 071980224661 . V: r$ 1 .499,40 . 
Vig:23/05/18 a 23/06/18 . Cont . nº 0102/18 . Contrat: dEBoraH 
daYaNE rodrIGuEs MorEIra QuEIroZ 0972358637 . V: r$ 
13 .807,20 . Vig:23/05/18 a 23/06/18 .

PrEFEITura MuNICIPal dE sErro/MG - Cont nº 100/18, 
P155/18, disp 127/18 – ref . contrat . emp . p/ aquisição de 01 aparelho 
celular p/ atender as demandas da sec . Educação . Contrat: ElETro-
ZEMa lTda . V: r$ 849,00 . Vig:18/05/18 a 18/06/18 .

PrEFEITura MuNICIPal dE sErro/MG - Cont nº 103/18, 
P176/18, disp 144/18 - ref . contrat . emp . esp . p/ manut . preventiva/cor-
retiva do sistema de PaBX que atende aos setores adm . da PMserro/
MG . Contrat: GEraldo roGErIo CaMPos 40482855649 V: r$ 
6 .500,00 . Vig:02/05/18 a 31/12/18 .

PrEFEITura MuNICIPal dE sErro/MG – Cont . 095/18, 096/18 
e 097/18 - P140/18, PP017/18 – ref . contrat . exclusiva de microemp . 
e/ou emp . de peq . porte p/ fornec . de diversos mobiliários p/ atendim . 
das sec . Mun . durante o ano de 2018 . Cont . nº 095/18, Contrat: dIs-
TrIBuIdora dE ProduTos G .C .r . lTda . V: r$ 14 .879,00 . 
Vig:24/05/18 a 31/12/18 . Cont . nº 096/18-Contrat: MErCEarIa 
MadECaPE lTda – ME V:r$ 11 .685,50 . Vig:24/05/18 a 31/12/18 . 
Cont . nº097/18-Contrat: VIsa CoMErCIo dE MoVEIs EIrElI – 
ME . V: r$ 14 .200,00 . Vig:24/05/18 a 31/12/18 .

PrEFEITura MuNICIPal dE sErro/MG – Cont . 098/18, e 099/18 
- P143/18, PP018/18 – ref . contrat . exc . de microemp . e/ou emp . peq . 
porte p/ prest . serv . de manut . preventiva e corretiva em equip . odont . e 
laboratoriais durante o ano de 2018 . Cont 098/18 - Contrat: MarCos 
adrIaNE aBrEu - ME . V: r$ 13 .230,00 . Vig: 01/06/18 a 31/12/18 . 
Cont 099/18-Contrat: odoNToEllo sErVICos E CoMErCIo dE 
EQuIPaMENTos odoNToloGICos EIrElI . V: r$ 690,00 . Vig: 
01/06/18 a 31/12/18 .

12 cm -04 1103872 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo roQuE DE miNAS/mG

Pregão Presencial nº 020/2018 . Procedimento licitatório nº 041/2018 . 
Licitação Exclusiva ME-EPP-MEI. Sessão Oficial dia 21/06/2018 às 
09:00 . objeto: registro de Preços para Futura aquisição de Materiais 
de artesanato para uso das secretarias Municipais de são roque de 
Minas/MG. O Edital está disponível no site oficial do Município, www.
saoroquedeminas .mg .gov .br . Informações pelo telefax: (37) 3433-
1228 . são roque de Minas/MG, 25 de maio de 2018 . raquel Victor dos 
santos soares - Pregoeira .

2 cm -04 1103580 - 1

Editais de Comarcas
 CoMarCa dE araXÁ- 

EdITal dE CITaçÃo- PraZo dE 20 dIas-o dr . rodrIGo da 
FoNsECa CarÍssIMo,MM . Juiz de direito da TErCEIra Vara 
CÍVEl da CoMarCa dE araXÁ,Estado de Minas Gerais,na 
forma da lei,etc .FaZ saBEr aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem,que por este Juízo de direito e secretaria da 3ª 
Vara tramitam os autos de nº0040 .14 .015 .760-9,de açÃo dE EXE-
CuçÃo-Busca e apreensão-proposta por ZEMa adMINIsTra-
dora dE CoNsÓrCIo lTda,CNPJ 23 .367 .634/0001-82,em des-
favor de KaTIaNa GoNçalVEs saNTos,CPF 077 .131 .226-13 e 
KaTIaNa GoNçalVEs saNTos,microempresa individual,CNPJ 
18 .369 .725/0001-17,NIrE 31-8-0350698-3,e por este,que será 
publicado e afixado na forma da lei,CITA KATIANA GONÇAL-
VEs saNTos,CPF 077 .131 .226-13 e KaTIaNa GoNçalVEs 
saNTos,microempresa individual,CNPJ 18 .369 .725/0001-17,NIrE 
31-8-0350698-3 para,no prazo de 3(três) dias,efetuar o pagamento do 
débito exeqüendo,calculado em 22/3/2018,em r$ 33 .950,54(trinta e 
três mil,novecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e quatro centavos),que 
deverá ser atualizado na data do pagamento,sob pena de penhora em 
bens suficientes para a satisfação do crédito.Será(ão) nomeado(s) cura-
dor especial em caso de revelia .E,para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância,mandou 
expedir o presente,na forma da lei .advogado(a):dra Paloma Cristiane 
de oliveira resende,oaB/MG 126 .700 .dado e passado nesta cidade 
de araxá,Estado de Minas Gerais,aos 11 de maio de 2018 .Eu,leonardo 
Augusto Silva,Escrivão Judicial,o fiz digitar,conferi e subscrevi.
rodrIGo da FoNsECa CarÍssIMo-JuIZ dE dIrEITo .

6 cm -25 1102323 - 1
 CoMarCa dE araXÁ-

EdITal dE CITaçÃo- PraZo dE 20 dIas-o dr . rodrIGo da 
FoNsECa CarÍssIMo,MM . Juiz de direito da TErCEIra Vara 
CÍVEl da CoMarCa dE araXÁ,Estado de Minas Gerais,na 
forma da lei,etc .FaZ saBEr aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem,que por este Juízo de direito e secretaria da 3ª 
Vara tramitam os autos de nº 0040 .16 .002 .996-9,de açÃo dE EXE-
CuçÃo-Busca e apreensão-proposta por ZEMa adMINIsTra-
dora dE CoNsÓrCIo lTda,CNPJ 23 .367 .634/0001-82,em des-
favor de raNIErI dE souZa MENdaNHa,CPF 058 .721 .996-35,e 
por este,que será publicado e afixado na forma da lei,CITA RANIERI 
dE souZa MENdaNHa,CPF 058 .721 .996-35,para,no prazo de 
3(três)dias, efetuar o pagamento do débito exeqüendo,calculado em 
24/04/2018,em r$16 .951,54 (dezesseis mil,novecentos e cinqüenta 
e um reais e cinqüenta e quatro centavos),que deverá ser atualizado 
na data do pagamento,sob pena de penhora em bens suficientes para a 
satisfação do crédito .será(ão) nomeado(s) curador especial em caso de 
revelia .E,para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente,na forma 
da lei .advogado(a): dra Paloma Cristiane de oliveira resende, oaB/
MG 126 .700 .dado e passado nesta cidade de araxá,Estado de Minas 
Gerais,aos 11 de maio de 2018 .Eu,leonardo augusto silva,Escrivão 
Judicial,o fiz digitar,conferi e subscrevi. RODRIGO DA FONSECA 
CarÍssIMo-JuIZ dE dIrEITo .

5 cm -25 1102325 - 1
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