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COMPANHIA  INDUSTRIAL  ALIANÇA  BONDESPACHENSE -    Em Liquidação   -   CNPJ: 18.810.358/0001-45

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas, cumprindo dispositivos legais e estatutários, vimos apresentar ao vosso esclarecido
exame e julgamento o relatório e as demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2020. Bom Despacho, 30.03.2021.

A T I V O 31.12.2020 31.12.2019
Disponibilidades ............................... 1.137.498 1.260.897
Contas a receber .............................. 30.000 -

ATIVO CIRCULANTE ..................... 1.167.498 1.260.897

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado ....................................... 144.540 144.539

ATIVO NÃO CIRCULANTE ........... 144.540 144.539

TOTAL DO ATIVO ............................ 1.312.038 1.405.436

P A S S I V O 31.12.2020 31.12.2019
CIRCULANTE

Fornecedores ....................................... 59.290 55.502
Salários e pró-labore ........................... - 1.198
Impostos a pagar ................................. 2.353 434

PASSIVO CIRCULANTE .................... 61.643 60.875
PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital .................................................. 2.154.600 2.154.600
Reserva de Capital .............................. 132.624 132.624
Ajuste de avaliação patrimonial ....... 69.690 69.690
Lucro (Prejuízo) acumulado ............. (1.106.519) (1.012.352)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................... 1.250.395 1.344.561
TOTAL DO PASSIVO ........................... 1.312.038 1.405.436

DEMONST. RESULT. DOS EXERC. FINDOS EM 2020 e 2019
31.12.2020 31.12.2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita c/mercadorias e serviços .  - 12.934
Deduções da receita bruta .............  (3.494) (2.753)
Receita Operacional Liquida ....... (3.494) 10.181
Resultado Bruto ............................  (3.494) 10.181
RECEITA/DESPESA OPERACIONAL
Despesas administrativas/gerais ...  (34.599) (18.797)
Despesas c/condenação judicial ... - (48.066)
Despesas serv. outras PJ ................ (39.095) (18.596)
Despesas serv. Jurídicos ................. (29.314)  (25.694)
Despesas serv. Contábil .................. (12.588)  (11.022)
Receita (Despesa) Financeira líq. . 32.236 62.419
Despesas c/Pessoal ......................... (11.495) (14.371)
Despesas Tributarias ...................... (39.669) (234.907)
Despesa/baixa de imóvel demolido (2.000) (372.618)
Outras Receitas (venda de bens) .. 48.465 3.810.661
Resultado Operacional .................. (91.553) 3.180.657
Provisão do IRPJ/CSSL ..................  (2.613)  (836.414)
RESULTADO DO EXERCÍCIO .. (94.166) 2.344.243

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2019
Capital   Reserva Ajustes Prejuízos

Social Capital Patrim. Acumulados TOTAL
Saldo em 31/12/2019 .............................. 2.154.600 132.624 69.690 (1.012.352) 1.344.561
Lucro do exercício ............................... - - - (94.166) (94.166)
Saldo em 31/12/2020 .............................. 2.154.600 132.624 69.690 (1.106.518) 1.250.395

Fabiano Vaz Cardoso Rommel Bruno Pimenta
      Diretor Presidente                         Liquidante

Alberto Correia P. Júnior - Contador CRC/MG 69.325-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cia Industrial Aliança Bondespachense -
CIAB, em reunião realizada em 29 de janeiro/21, examinou os
seguintes documentos: Balanço Patrimonial, Demonstração
Resultado do exercício-DRE e a DMPL do exercício findo em
31.12.20. Constatou-se que os referidos documentos refletem
adequadamente a situação patrimonial e financeira da CIAB na
data. Assim, opina favoravel à aprovação das contas da diretoria
e liquidante, a serem apreciadas pela assembleia.
  César Augusto S. Linhares       Marcela Cardoso L. Pimenta
                          Renata Amaral C. Cardoso

32 cm -07 1465739 - 1

HumANA SErViÇoS mÉDiCoS LTDA 

19.035.863/0001-22 

Balanço encerrado em: 31/12/2020 

BALANÇo PATrimoNiAL 2020  DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo 

Descrição  Saldo Atual    Descrição  Saldo Atual  

ATIVO TOTAL 
 
143.905,88  C  

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E 
DESPESAS 

           
42.792,22  D 

ATIVO CIRCULANTE 
 
143.905,88  C  CUSTOS 

           
13.615,80  D 

DISPONÍVEL 
 
143.905,88  C  CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 

           
13.615,80  D 

CAIXA 
 
143.905,88  C  MÃO-DE-OBRA DIRETA 

           
13.615,80  D 

CAIXA GERAL   71.664,74  C  SALÁRIOS E ORDENADOS 
           
13.615,80  D 

FUNDO FIXO DE CAIXA   72.241,14  C  DESPESAS OPERACIONAIS 
           
29.176,42  D 

PASSIVO   92.947,91  D  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
           
29.176,42  D 

PASSIVO CIRCULANTE   24.947,91  D  DESPESAS GERAIS 
           
29.176,42  D 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS     8.121,89  D  ENERGIA ELÉTRICA 
             
3.000,00  D 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER     8.121,89  D  ÁGUA E ESGOTO 

             
3.000,00  D 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     8.121,89  D  TELEFONE 
             
1.000,00  D 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA     4.826,02  D  MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

             
6.103,26  D 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL     2.647,50  D  MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 
             
5.073,00  D 

FÉRIAS A PAGAR     1.512,85  D  ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 
             
6.000,00  D 

13º SALÁRIO A PAGAR     1.134,65  D  SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 
             
5.000,16  D 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS     2.178,52  D  CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS 
           
10.000,00  C 

INSS A RECOLHER     1.089,26  D  RECEITAS OPERACIONAIS 
           
10.000,00  C 

FGTS A RECOLHER     1.089,26  D  OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
           
10.000,00  C 

OUTRAS OBRIGAÇÕES   12.000,00  D  RECEITAS DIVERSAS 
           
10.000,00  C 

CONTAS A PAGAR   12.000,00  D  DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS 
           
10.000,00  C 

ALUGUÉIS A PAGAR   12.000,00  D  CONTAS DE APURAÇÃO 
             
1.834,25  C 

PATRIMONIO LIQUIDO 68.000,00   
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
VENDIDOS 

             
1.834,25  C 

CAPITAL SOCIAL 68.000,00   
APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO 

             
1.834,25  C 

CAPITAL SUBSCRITO 68.000,00   
APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO 

             
1.834,25  C 

CAPITAL SOCIAL 68.000,00   RESULTADO DO EXERCÍCIO 
             
1.834,25  C 

 

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE BrASiLÂNDiA DE miNAS
QuINTo TErMo aDITIVo ao CoNTraTo DE Nº . 010/2020 

Pregão Presencial 001/2020 – Que entre si fazem a Câmara Munici-
pal de Brasilândia de Minas e Bicudo Center lTDa – ME, CNPJ/MF: 
11 .211 .524/0001-48 . Da Cláusula segunda – Da alteração: Fica acres-
cido em 27,793% o valor por litro de Etanol hidratado, descrito no ter-
ceiro termo aditivo, passando o valor de r$ . 3,67 para r$ . 4,69, o litro, 
de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato c/c a letra 
“d”, inciso II, artigo 65 da lei Federal 8 .666/93 . Brasilândia de Minas – 
MG, 22 de março 2021 . signatários: pelo Contratante Willian Henrique 
Torres Braga e pela Contratada Marcos Vinícius Gontijo .

3 cm -07 1465831 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE CAETÉ
aVIso DE lICITaçÃo

a CÂMara MuNICIPal DE CaETÉ/MG, por sua Pregoeira, 
designada pela Portaria nº 002/2021, torna público que no dia 23 
de abril de 2021, às 9h30min, na rua Mato Dentro, nº 48, Cen-
tro, nesta Cidade, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial, Tipo Menor Preço por Item, para escolha de proposta 
mais vantajosa para a contratação de empresa para fornecimento 
de galões de água mineral de 20 (vinte) litros, fardos de 12/510ml 
de água mineral e gás de cozinha de 13 kg, de forma parcelada, 
conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência. O edital, na íntegra, encontra-se afixado no 
quadro de avisos da Câmara Municipal e disponível no site www .
camaradecaete .mg .gov .br, para participação dos interessados . 
Caeté, 08 de abril de 2021 . ElIENE FErrEIra - PrEGoEIra

4 cm -07 1466002 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GuAPÉ 
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 01/2021 

torna publico nova data para recebimento dos envelopes até 
06/05/2021 e consequentemente a nova data sessão de abertura dia 
07/05/2021 . objeto Credenciamento de Taxista Elizabete Florêncio 
– Presidenta da Câmara .

2 cm -05 1464649 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PomPÉu
EXTraTo DE CoNTraTo DE luCIlENE 

MarQuEs Da sIlVa E ouTros
EXTraTo DE ProrroGaçÃo DE CoNTraTo Da CÂMara 
MuNICIPal DE PoMPEu - CNPJ 01 .652 .208/0001-58, Proc . 
22/2019 – CC 03/2019 – Contrato nº 37/2019, firmado com a profis-
sional liberal Drª lucilene Marques da silva oaB/MG 161 .533, pres-
tação de serviço de assessoria jurídica - valor global r$ 44 .400,00 . 
Vigência 08/03/2021 e término 10/03/2022 . FuNDaMENTo 
lEGal: artigo 61, paragrafo único da lei 8 .666/93 . Presidente da 
Câmara Municipal de Pompeu: IGor luIs sousa saNTos .
EXTraTo DE ProrroGaçÃo DE CoNTraTo Da CÂMara 
MuNICIPal DE PoMPEu - CNPJ 01 .652 .208/0001-58, Proc . 
02/2018 – CC 02/2018 – Contrato nº 10/2018 – Termo aditivo com 
prorrogação de prazo, firmado com a Empresa L & C ASSESSORIA 
CoNsulTorIa lTDa - EPP, pela prestação de serviço de asses-
soria E Consultoria Técnico Contábil - valor global r$ 56 .127,72 . 
Vigência 02/04/2021 e término 02/04/2022 . FuNDaMENTo 
lEGal: artigo 61, paragrafo único da lei 8 .666/93 . Presidente da 
Câmara Municipal de Pompeu: IGor luIs sousa saNTos .

5 cm -06 1465087 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi
ProCEsso DE lICITaçÃo Nº 009/2021 

Pregão Eletrônico nº 005/2021 . Torna pública a rETIFICaçÃo 
do Processo de licitação nº 009/2021, Pregão Eletrônico (registro 
de Preços) nº 005/2021 para contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza e conservação das áreas internas, externas e 
esquadrias - face interna, para as instalações da Câmara Municipal 
de são João Del rei - MG . Data da abertura da proposta e início 
da sessão permanece no dia 13/04/2021, às 9h . local: http://pregao .
camarasaojoaodelrei.mg.gov.br/ A retificação encontra-se disponível 
nos sites: www .camarasaojoaodelrei .mg .gov .br e http://pregao .cama-
rasaojoaodelrei .mg .gov .br/ Informações somente através do e-mail: 
licitacao@camarasaojoaodelrei .mg .gov .br

3 cm -07 1465913 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABAETÉ 
ProCEsso 61/2021 . 

Município de abaeté/MG, localizado na Praça amador Álvares, 167, 
Centro, inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna público a aber-
tura de Processo licitatório 61/2021, Pregão Presencial 22/2021, 
objetivando aquisições de aparelhos de ar condicionado, conforme 
especificações constantes no anexo I do edital. A entrega e sessão de 
abertura dos envelopes serão no dia 20/04/2021 às 09:00 . Mais infor-
mações e edital poderão ser obtidas em dias úteis de 08:00 às 17:00, 
tel:373541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, email licitacao@aba-
ete .mg .gov .br . Ivanir Deladier da Costa-Prefeito Municipal

3 cm -07 1466024 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG
aVIso DE lICITaçÃo: INEXIGIBIlIDaDE 003/2021

– Credenciamento 003/2021 - Tipo: Credenciamento em tabela sus 
– objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de ser-
viços de exames laboratoriais da Tabela sus destinados aos pacien-
tes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde de aguanil . 
– Entrega dos Envelopes: Do dia 08 de abril de 2021 a 08 de maio 
de 2021 – Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de aguanil – MG – Fone (35) 
998314976, no horário de 09h00min as 16h00min, ou no e-mail: lici-
tacao@aguanil .mg .gov .br . o Edital pode ser obtido na íntegra no site: 
www .aguanil .mg .gov .br

3 cm -07 1465603 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG
– PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021. 

Torna público para conhecimento de todos, que a licitação na moda-
lidade Pregão Presencial 013/2021 . objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de Placas de alumínio Composto - aCM, 
em atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de almenara/
MG, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no 
dia 23/03/2021 às 9h foi declarada DEsErTa, por ausência de parti-
cipantes/interessados. Diante disto, fica designada NOVA DATA DE 
aBErTura para o dia 19/04/2021 às 09h . o Edital está sendo dis-
ponibilizado pelo e-mail licitapma@hotmail .com e publicado no site 
da Prefeitura http://www .almenara .mg .gov .br/ . CPl . Patrícia Guima-
rães Nogueira . Pregoeira .

3 cm -07 1465636 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALTo JEQuiTiBá
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 039/2021

ToMaDa DE PrEço Nº 001/2021 .Torna público o adiamento 
doProcesso licitatório nº 039/2021, Tomada de Preço nº 001/2021 . 
objeto:contratação de serviços técnicos especializados, a serrem 
prestados por empresa especializada para prestação de serviços de 
consultoria e assessoria contábil para Prefeitura de alto Jequitibá . 
a sessão pública será no dia23/04/2021, às 13h . o edital na íntegra 
está disponível no site:www .altojequitiba .mg .gov .br . Maiores infor-
mações podem ser obtidas no tel .: (33) 3343 .1268 .
simone Nunes Faria – Pregoeira e Presidente da CPl .

3 cm -07 1465686 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
- PrC 052/2021 

– Pregão Presencial 023/2021 – registro de Preços 023/2021 . objeto 
da licitação: registro de preços para futuro e eventual contratação de 
empresa para manutenção dos consultórios odontológicos do muni-
cípio .objeto da Publicação: Decisão - Determinação pelo Prefeito do 
município de alvinópolis/MG, pela revogação do Processo licita-
tório nº52/2021 Pregão Presencial nº023/2021, em atendimento aos 
princípios do interesse público, da legalidade, razoabilidade e mora-
lidade para fundamentar seus atos e decisões . Maiores informações 
e cópia da decisão poderão ser obtidos no setor de licitação, na sede 
da Prefeitura Municipal,rua Monsenhor Bicalho, 201 . alvinópolis/
MG, 07/04/2021 .

3 cm -07 1466025 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS - 
PrC 117/2021 – 

Pregão Presencial 039/2021 – registro de Preços 036/2021 . o Muni-
cípio de alvinópolis torna público a realização de registro de preços 
para futura e eventual aquisição de madeiras e correlatos para uso 
das diversas secretarias municipais . Data da sessão: Dia: 20/04/2021 . 
Credenciamento e Entrega dos envelopes: das 13:00h às 13:30h . 
abertura dos envelopes: às 13:30 horas . local: sala de licitações, 
Prefeitura Municipal de alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 
– CEP: 35 .950-000 . Edital disponível no site do município . alvinó-
polis, 07 de abril de 2021 .

3 cm -07 1465947 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELÂNDiA
aVIso DE lICITaçÃo

PROCESSO N° 059/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021.A 
Prefeitura de andrelândia, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe 
de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que rea-
lizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preçopor 
Item, em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de 
Brasília- DF) do dia 22/04/2021, através do site https://www .bll .org .
br/, destinado a registro de Preços para eventuais e futuras aquisições 
de materiais diversos para a atender secretaria de educação . o Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado abaixo ou 
nos siteshttps://www .bll .org .br/e também pelo site www .andrelandia .
mg .gov .br . andrelândia, 07/04/2021 . aline rizzi – Pregoeira .

3 cm -07 1465606 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
aDJuDICaçÃo, HoMoloGaçÃo, aTa DE rEGIsTro 

DE PrEço E CoNTraTo Do PrEGÃo Nº 26/2021 . 
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de vidra-
ceiro . adjudicação 30/03/21 e homologação 1º/04/21 . Partes: Prefeitura 
X MoaCIr DoNIZETTI rIBEIro 50573756600: ata nº 40/21, valor 
r$ 184 .245,00, ass . 05/04/21, vigência: 04/04/22, contrato nº 72/21, 
valor r$ 92 .122,50, ass . 05/04/21, vigência: 31/12/21 .

adjudicação, homologação, ata de registro de preço e contrato do 
pregão nº 032/21 ref . ao fornecimento de medicamentos éticos por 
maior desconto percentual sobre a tabela oficial da ANVISA – CMED. 
adjudicação: 31/03/21 e homologação: 05/04/21 Partes: Prefeitura x 
DsG FarMa DE arEaDo lTDa . – ME: ata de registro de preços 
nº 41/21, medicamentos éticos: 13,50%, ass .: 05/04/21 e vigência: 
04/04/22; contrato nº 73/21, valor estimado de r$ 250 .000,00, ass .: 
05/04/21 e vigência: 31/12/21 .

ata de registro de preços e contrato do pregão 09/21 ref . a aquisição 
de gêneros alimentícios para oferecer café aos funcionários das secre-
tarias Municipais . Partes: Prefeitura x BETÂNIa aParECIDa PEr-
BoNI VIlas Boas - ME: ata de registro de preços nº 07/21, valor 
r$ 48 .268,80, ass .: 05/03/21 e vigência: 04/03/22 e contrato nº 34/21, 
valor r$ 24 .134,40, ass .: 05/03/21 e vigência: 31/12/21-Douglas Ávila 
Moreira-Prefeito .

Fica suspenso o Pregão nº 34/21, ref . acontratação de serviços de pes-
soa jurídica especializada em assessoria contábil e financeira para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de areado/MG, devido 
a questionamentos feitos e impugnação - Mais informações junto à Pre-
feitura Municipal de areado, à Praça Henrique Vieira, 25 – Centro – 
areado/MG, pelo telefone (35) 3293-1333, ramal 230 ou pelo e-mail: 
compras@areado .mg .gov .br

7 cm -07 1466050 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA. 
aVIso DE aBErTura DE CrEDENCIaMENTo 004/2021 . 

objeto: Credenciamento de Instituição Educacional para implanta-
ção do Programa Social Bolsa aprendizagem profissional. A partir de 
09/04/2021 até 30/04/2021 . Interessados poderão retirar o Edital no 
Edifício sede da Prefeitura Municipal de ataléia, sala da CPl, loca-
lizada na rua Governador Valadares, 112, centro – CEP: 39 .850-000, 
ataléia/MG . Gilson Botelho Bastos – Prefeito do Município .

2 cm -06 1465243 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG
PrEGÃo PrEsENCIal 05

aVIso DE lICITaçÃo .TorNa PÚBlICa a rEalIZaçÃo Da 
sEGuINTE lICITaçÃo:Processo administrativo 22/2021 – Pregão 
Presencial nº 05/2021 - menor preço por item - Contratação de empresa 
especializada em serviços de assessoria técnica profissional especiali-
zada na captação geral de recursos federais, presencialmente em Brasí-
lia, na captação geral de recursos estaduais, presencialmente em Belo 
Horizonte, na recuperação de recursos do fundo a Fundo Federal (edu-
cação, saúde e assistência) via interlocução contínua nos ministérios, 
além do incremento de recursos do icms patrimônio cultural e na orien-
tação da equipe técnica municipal de engenharia, data da abertura: 22 
de abril de 2021 às 08:00 horas . o edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no departamento de licitações do muni-
cípio de bandeira/mg, situado à rua antônio bandeira, 18 - centro e no 
site oficial do município no seguinte endereço: www.bandeira.mg.gov.
br . maiores informações pelo telefone (33)3728-1224 . Telmyr ricardo 
da silva, Pregoeiro .

4 cm -07 1465840 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
EXTraTo DE CoNTraTo

- Contrato nº 03-005/2021 . Processo nº 06/2020 – Pregão Presencial 
para registro de Preços nº 04/2020 . Data da assinatura: 10/03/2021 . 
Vigência: 09/09/2021 . Partes: PMBC X KaraÍBa MaTErIaIs DE 
CoNsTruçÃo lTDa EPP . objeto: aquisição de cimento CP II 32 
– 50Kg (item 001) . Valor: r$ 21 .810,00 (vinte um mil oitocentos e 
dez reais) .
- Contrato nº 03-010/2021 . Processo nº 18/2021 – Dispensa nº 04/2021 . 
Data da assinatura: 26/03/2021 . Vigência: o prazo da contratação e de 
execução dos serviços é de 05 (cinco) meses, conforme cronograma 
físico-financeiro, contados da ordem de inicio dos serviços. Partes: 
PMBC X DIMINas CoNsTruçõEs EIrElI . objeto: Contratação 
de empresa para a conclusão da construção da Creche Municipal, loca-
lizada na Rua Domingos Maia, n° 755 – Bairro Lagoa, neste município, 
com fulcro no artigo 24, inciso . XI da lei Federal 8 .666/93 . Valor rema-
nescente: o valor total do contrato é de r$ 1 .982 .877,74 (um milhão 
novecentos e oitenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta 
e quatro centavos) .
- Contrato nº 04-001/2021 . Processo nº 12/2021 – Inexigibilidade nº 
01/2021 . Data da assinatura: 06/04/2021 . Vigência: 30/09/2021 . Par-
tes: PMBC X assoCIaçÃo Dos aGrICulTorEs FaMIlIarEs 
DE BarÃo DE CoCaIs E rEGIÃo - aaGrIBarÃo . objeto: For-
necimento de gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CoN-
TraTaNTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros ali-
mentícios da agricultura Familiar . Valor total: r$ 221 .639,40 (duzentos 
e vinte um mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) .

6 cm -07 1465655 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
raTIFICa o ProCEsso DE INEXIGIBIlIDaDE Nº 0019/2021

sequência Nº 003/2021 com fundamento no Inc . II - art . 25 da lei 
Federal nº 8 .666/93, objetivando a prestação de serviço de consulto-
ria, assessoria técnica profissional especializada, objetivando a otimi-
zação da gestão e eficiência de processos internos, tratando-se de servi-
ços específicos, pontuais e singulares, para atender as necessidades do 
Município de Barão de Cocais – MG, através do Projeto denominado 
“Prioridades Governamentais” . o valor mensal da contratação será de 
r$ 70 .000,00 (setenta mil reais), totalizando um valor global de r$ 
1 .470 .000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil reais) para o perí-
odo de 21 (vinte e um) meses com a empresa ramos e santana socie-
dade de advogados – CNPJ 28 .839 .417/0001-61 . Barão de Cocais, 06 
de abril de 2021 . Décio Geraldo dos santos – Prefeito Municipal .

3 cm -07 1465918 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG
EXTraTo DE CoNTraTo

referente ao Processo sEI nº 1500 .01 .0003976/2021-73 . oBJETo: 
aquisição de Tiras reagentes para Medição de Glicemia e Glico-
símetros . Contratada: Biohosp Produtos Hospitalares s .a . CNPJ: 
18 .269 .125/0001-87 . Valor: r$110 .963,11 (Cento e dez mil novecentos 
e sessenta e três reais e onze centavos) . Dotação orçamentária: 09 .15 .10
 .303 .0778 .2119 .33 .39 .03 .20 .00 - Ficha: 1084-7 – Fonte: 155 .

Buritizeiro/MG 07 de abril de 2021 .
Pedro Henrique soares Braga

Prefeito
3 cm -07 1465887 - 1
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