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BiomEDiCAL ProDuToS CiENTÍFiCoS 

mÉDiCoS E HoSPiTALArES S.A.
CNPJ 19 .848 .316/0001-66 NIre 31300117073 ata da assembleia 
Geral Extraordinária da Biomedical Produtos Científicos Médicos e 
Hospitalares s .a . realizada em 17 de setembro de 2020 1 . data, Hora 
e local: em 17 de setembro de 2020, às 09h00, na sede da biomedi-
cal Produtos Científicos Médicos e Hospitalares S.A. (“Companhia”), 
situada na cidade de belo Horizonte, estado de minas Gerais, na rua 
doutor Álvaro Camargos nº 1 .236, são João batista, CeP 31515-232 . 
2 . Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da pre-
sença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas 
constantes da presente ata . 3 . mesa: sr . marcos Tadeu machado, na 
qualidade de Presidente da mesa; e o sr . luiz Felipe lopes machado, 
na qualidade de secretário . 4 . ordem do dia :deliberar sobre a altera-
ção do objeto social da Companhia . 5 . delIberações: Preliminar-
mente, os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na forma de sumá-
rio . Passando ao exame das matérias constantes da ordem do dia, foi 
deliberada e aprovada a alteração do objeto social, para incluir as ativi-
dades de aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, 
sem operador (7739-0/02) e a representação comercial no âmbito das 
demais atividades desenvolvidas pela Companhia (4619-2/00) . assim, 
o artigo 3º do estatuto social passará a vigorar com a seguinte redação: 
“artigo 3º . a Companhia tem por objeto social (i) o comércio ataca-
dista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico 
hospitalar; (ii) partes e peças (4664-8- 00); (iii) o comércio atacadista 
de equipamentos de informática (4561-6/01);(iv) a manutenção e repa-
ração de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
(3319-8/00); (v) a importação, exportação, armazenagem, distribui-
ção e transporte de material médico-hospitalar e artigos relacionados 
ao ramo; (vi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
(821 1300); (vii) comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
(4773300); (viii) o aluguel de equipamentos científicos, médicos e hos-
pitalares, sem operador (7739-0/02); e (ix)a atividade de representação 
comercial no âmbito das demais atividades desenvolvidas pela Com-
panhia (4619-2/00) .”os acionistas determinaram à diretoria tomar as 
devidas providências para o registro da alteração promovida, seguindo 
a redação consolidada do estatuto social como anexo I a esta ata . 6 . 
encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que 
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, que são: 
marcos Tadeu machado, mlb Participações ltda ., representada por 
marcos Tadeu machado, e luiz Felipe lopes . esta ata confere com a 
original lavrada em livro próprio . belo Horizonte/mG, 17 de setem-
bro de 2020 . assinam digitalmente o presente ato, o sr . marcos Tadeu 
machado, inscrito no CPF sob o n° 131 .117 .606-34, na qualidade de 
presidente da mesa e o sr . luiz Felipe lopes machado, inscrito no CPF 
sob o n° 368 .163 .688-51, na qualidade de secretário da mesa .
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BiomEDiCAL ProDuToS CiENTÍFiCoS 
mÉDiCoSE HoSPiTALArES S.A

aNeXo II aTa da assembleIa Geral ordINÁrIa e eXTra-
ordINÁrIa da bIomedICal ProduTos CIeNTÍFICos mÉdI-
Cos e HosPITalares s .a . realIZada em 31 de aGosTo de 
2020 CNPJ 19 .848 .316/0001-66 NIre 31300117073 em 31 de agosto 
de 2020, às 09h00, na sede da Companhia, reuniram-se a totalidade 
dos acionistas, que elegeram o sr . marcos Tadeu machado, na quali-
dade de Presidente da mesa; e o sr . luiz Felipe lopes machado, na 
qualidade de secretário, para deliberarem, ordinariamente, sobre a 
tomada de contas da administração e, extraordinariamente, sobre elei-
ção dos diretores da Companhia . Foram tomadas as seguintes delibe-
rações: reunidos extraordinariamente, aprovaram, por unanimidade e 
sem qualquer ressalva, as contas dos administradores do encargo pres-
tado até a data de 31/12/2019; reunidos extraordinariamente, resolve-
ram reconduzir a atual diretoria, para um mandato que perdurará até o 
dia 30/04/2022 . Foram reconduzidos: ao cargo de (a) diretor Presidente 
o sr . luIZ FelIPe loPes maCHado, inscrito no CPF sob o n° 
368 .163 .688-51; ao cargo de (b) diretor Comercial o sr . berNardo 
loPes maCHado, inscrito no CPF sob o nº 372 .567 .828-61; e, 
ao cargo de (c) diretor de Negócios Internacionais o sr . marCos 
Tadeu maCHado, inscrito no CPF sob o n° 131 .117 .606-34 . Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que após lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes, que são: marcos Tadeu machado, 
mlb Participações ltda ., representada por marcos Tadeu machado, e 
luiz Felipe lopes . Publicada na forma determinada pela assembleia . 
belo Horizonte/mG, 31 de agosto de 2020 .
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ALVorADA ADmiNiSTrAÇÃo E PArTiCiPAÇÕES S/A
CNPJ/mF Nº 22 .585 .251/0001-18 – NIre: 31300006981
assembleIa Geral ordINÁrIa - CoNVoCaçÃo

Consoante às disposições estatutárias e legais, notadamente o disposto 
no artigo 15, letra “e” e artigo 27, Parágrafo Único e ainda artigo 28 
do estatuto social, combinado com o artigo 123, 124, Parágrafo 3º, 
artigo 125 e artigo 129 da lei 6 .404/76 e através da presente e na 
melhor forma de direito, estão sendo convocados os senhores acionis-
tas para comparecerem à assembleIa Geral ordINÁrIa a ser 
realizada em: data: 29 de outubro de 2 .020; Hora: 09:00 (nove horas); 
local: rodovia br 153, Km 03, s/N, Fazenda Gil, na Zona rural, em 
Araporã – MG; A fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: a) Tomar 
as contas da diretoria, exame, discussão e votação do relatório anual 
da administração, do balanço Patrimonial e demais demonstrações 
Financeiras e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercí-
cio; b) deliberar sobre os resultados do exercício 2019/2020 . aviso aos 
acionistas: comunicamos aos senhores acionistas que os documentos 
que trata o artigo 133 da lei 6404/76, referente ao exercício encer-
rado em 31 de março de 2020, acham-se a disposição na sede social 
da empresa sito à rodovia br 153, Km 03, araporã - mG . araporã 
– mG, 29 de setembro de 2020 . aleXaNdre PIrIllo FraNCes-
CHI – Presidente .
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ArAPorA BioENErGiA S/A
CNPJ/mF Nº 19 .818 .301/0001-55 – NIre: 31300004350

assembleIa Geral ordINÁrIa - Consoante às disposições 
estatutárias e legais, notadamente o disposto no artigo 5º e artigo 17º, §§ 
1º e 2º do estatuto social, combinado com o artigo 123, 124, Parágrafo 
3º, artigo 125 e artigo 129 da lei 6 .404/76, e através da presente e na 
melhor forma de direito, estão sendo convocados, os senhores acionis-
tas para comparecerem à assembleIa Geral ordINÁrIa a ser 
realizada em: data: 30 de outubro de 2 .020; Hora: 09:00 (nove horas); 
local: Fazenda Gil, sito à rodovia br 153, Km 03, Zona rural, no 
município de araporã, estado de minas Gerais, sede da empresa . a 
fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: a) Exame, discussão e vota-
ção do relatório anual da administração, do balanço Patrimonial e 
demais demonstrações Financeiras; b) deliberar sobre os resultados do 
exercício 2019/2020; aviso aos acionistas : comunicamos aos senhores 
acionistas que os documentos que trata o artigo 133 da lei 6404/76, 
referente ao exercício encerrado em 31 de março de 2020, acham-se a 
disposição na sede social da empresa sito à rodovia br 153, Km 03, 
araporã - mG . araporã – mG, 29 de setembro de 2020 . aleXaNdre 
PIrIllo FraNCesCHI – Presidente .
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VANQ SoLuÇÕES S.A.
“em organização”- assembleIa Geral ordINÁrIa - edI-
Tal de CoNVoCaçÃo- Ficam convocados todos os interessados, 
para a realização da assembleia Geral de Constituição da Vanq solu-
ções s .a ., aprovação de estatuto e eleição da diretoria, Presidência, 
Vice-presidência e Conselho de administração, a realizar-se no pró-
ximo dia 09/10/2020, na rua Paraíba, 550, 8º andar, sala 900, savassi, 
belo Horizonte minas Gerais . a convocação dar-se-á às 11:00 horas 
em primeira convocação e as 20:30 horas em segunda convocação 
com qualquer número do dia mencionado, onde instalar-se-á a assem-
bleia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Constituição 
da Vanq soluções s .a .; 2º) apreciação e aprovação de estatuto social; 
3º) eleição para a Presidência, Vice-Presidência, diretoria e Conselho 
de administração; o presente edital de Convocação será publicado em 
jornal de grande circulação . os documentos pertinentes às matérias a 
serem apreciadas na assembleia Geral ordinária encontram-se dispo-
níveis aos senhores acionistas, para consulta, na sede social da com-
panhia . belo Horizonte 25 de setembro de 2020- daniel souza Cária 
– Fundador .
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Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALTEroSA/mG
TerCeIro Termo adITIVo ao CoNTraTo 07/2017

Contratado: serPram-serviço de Prestação de assistência médico 
Hospitalar s/a . Prorroga vigência do contrato até 1/10/2021 . assin .: 
25/09/2020 .

1 cm -29 1403236 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG–
eXTraTo aTa de reGIsTro de Preço - 

Processo licitatório nº 11/2020 - Pregão Presencial nº 11/2020 . regis-
tro de Preços nº 006/2020 . aTa de reGIsTro Nº 12/2020 objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios e mate-
riais de consumo para atender a Câmara municipal de Itabirito/mG . 
empresa: Comercial Vener ltda CNPJ: 65 .353 .401/0001-70 Item 02 
Valor unitário: r$ 6,79, Item 03 Valor unitário:3,90/ Item 04 Valor unitá-
rio r$ 6,25/ Item 08 Valor unitário: r$ 3,85/ Item 10 Valor unitário: r$ 
3,23/Item 13 Valor unitário: r$ 7,00/ Item 17 Valor unitário:r$110,00/
Item 18 Valor r$ 21,30/Item 19: valor unitário: r$ 15,80 . .Valor Global: 
r$ 10 .258,10 . data da assinatura : 21/09/2020

3 cm -28 1403190 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS
eXTraTo de reTIFICaçÃo 

ao 1º Termo adITIVo ao CoNTraTo 21/20 . 
Retifica-se o Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019 publicado no 
domG em 27/12/2019, onde se lê: cláusula segunda – da pror-
rogação do prazo da Vigência( . . .) “INÍCIo:01/01/2020 e TÉr-
mINo: 31/12/2020 .” . leia-se: “INÍCIo:01/01/2020 e TÉrmINo: 
30/09/2020 .”- contratante Câmara municipal de matozinhos- contra-
tado david Chrstian rodrigues oliveira . .
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CÂmArA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
eXTraTo de CoNTraTo Nº 023/2020

INeXIGIbIlIdadeNº 033/2020– CoNTraTaNTe: Câmara munici-
pal de santa luzia/mG - CNPJ nº 22 .429 .823/001-70 . augusto Paulino 
– sociedade Individual de advocacia - CNPJ nº 04 .688 .063/0001-33 . 
obJeTo: Prestação de serviços advocatícios para realização de audi-
toria, consultoria e assessoria para atender às necessidades da Comis-
são Processante referente à denúncia 003/2020 que tramita na Câmara 
municipal de santa luzia . Valor Global: r$130 .000,00 (cento e trinta 
mil reais) – santa luzia/mG, 28 de setembro de 2020 . Ivo da Costa 
melo – Presidente .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA
resulTado da Tomada de Preço Nº 

009/2020 – ProCesso Nº 043/2020 .
o presidente da CPl informa aos interessados da Tomada de Preço nº 
009/2020, cujo objeto é contratação de empresa para a execução de mão 
de obras com fornecimento de material para pavimentação do trecho da 
serra da estrada ligação do distrito de aramirim a açucena/mG, con-
forme resolução seGoV Nº753 de 05 de maio de 2020, foi J&J servi-
ços de Terraplanagem ltda  . açucena, 28 de setembro de 2020 . mayron 
César moreira magalhães . Presidente da CPl
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG
-ProCesso de leGITImaçÃo de 

ImÓVel PÚblICo Nº . 010/2020 .
Nos termos do artigo 12 da Lei Municipal nº. 2.273/2011 notifica a 
todos os interessados sobre a existência do Processo de legitimação de 
Imóvel Público nº . 010/2020 requerido por ailton rodrigues Cortes e 
maria alice rodrigues conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para 
que possam manifestar-se contra a referida legitimação . o imóvel em 
legitimação está avaliado em r$ 2 .500,43 e mede 562,19 m² e possui 
as seguintes confrontações:

PosIçÃo meTros VIZINHos

Frente 14,48 rua antônio de souza Guerra - são 
sebastião da Vala - aimorés/mG

lado direito 38,50
sebastião raimundo dias - rua antônio 
de souza Guerra, 208 - são sebastião da 
Vala - aimorés/mG

lado esquerdo 38,30

amilton Goularte silveira (8,30m) - rua 
José Henrique Filho, 447 - são sebastião 
da Vala - aimorés/mG - Igreja Presbite-
riana do brasil (30,00m) - rua antônio 
de souza Guerra, 184 - são sebastião da 
Vala - aimorés/mG

Fundos 15,17
adalto alves moreira - rua José Henri-
que Filho, 471 - são sebastião da Vala 
- aimorés/mG
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPErCATA,
aVIso de reVoGaçÃo

Nos termos do art . 109 inciso I alínea “c” §1º da lei 8666/93, torna 
público a revogação do Credenciamento 03/2020, cujo objeto: Cre-
denciamento de avaliadores de Imóveis, para elaboração de pareceres 
técnicos de avaliação mercadológica para o município de aleprcata, em 
razão de interesse público, nos termos do que dispõe o art . 49 da lei 
Federal nº 8 .666/93 . data 29/09/2020 . Valmir Faria da silva - Prefeito 
municipal

2 cm -29 1403260 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAÇAÍ
aVIso de lICITaçÃo

ProCesso 051/2020 - PreGÃo PreseNCIal rP Nº 018/2020
obJeTo: registro de preços para Contratação de empresa para forne-
cimento de serviço de funeral completo, relativo aos óbitos em decor-
rência do CoVId-19 para atender às necessidades do departamento 
municipal de assistência e desenvolvimento social .
o município de araçaí comunica aos interessados que no dia 16 de 
outubro de 2020 às 09:00 horas realizará a licitação na modalidade 
PreGÃo PreseNCIal Nº 018/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento de serviço de funeral completo, relativo aos 
óbitos em decorrência do CoVId-19 para atender às necessidades do 
departamento municipal de assistência e desenvolvimento social, 
conforme especificações no anexo I. Licitação destinada exclusiva-
mente para participação de microempresa e empresa de Pequeno Porte, 
na forma do artigo 48, inciso I da lei Complementar 123/06 . aos inte-
ressados em participar da presente licitação, o edital está disponível no 
site do município na aba/licitação . a Coordenadoria de licitações está 
localizada na sede administrativa da Prefeitura situada na rua Primeiro 
de março, nº 142, Centro, araçaí/mG ou através do site www .aracai .
mg .gov .br . mais informações no telefone (31) 3715-6139, ramal 204 .

alessandro Guimarães sampaio
Prefeito municipal

5 cm -28 1403002 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA
– aVIso PreGÃo PreseNCIal 020/2020 

– será realizado no dia 15/10/2020, às 09:30 horas, o Pregão Presen-
cial nº 020/2020 – objeto: registro de preços para futuro e eventual 
aquisição de cestas básicas a fim de atender a Secretaria Municipal de 
assistência social e secretaria municipal de administração . edital e 
informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de lici-
tações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: 
licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 08:00 às 
14:00 horas . ataléia/mG, 28 de setembro de 2020 . Fernanda Nunes de 
oliveira - Pregoeira .

3 cm -28 1403015 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA –
eXTraTo de HomoloGaçÃo Tomada 001/2020 – 

data e horário da sessão: 06/07/2020 – 09:30 horas – objeto da 
licitação:Contratação de empresa para execução de obra de calça-
mento tipo bloquete na rua Vilma Cândido de souza e Travessa João 
machado, ambas no bairro esplanada, no distrito de tipiti, município de 
ataléia, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme con-
venio nº 885793/2019/mdr/caixa . –Homologado:28/08/2020 . adjudi-
cado: J Jose de maTos eIrelI – CNPJ . 29 .928 .375/0001-06, com 
o valor global de r$ 247 .565,73 (duzentos e quarenta e sete mil qui-
nhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) – Não houve 
manifestação de interposição de recurso . Pedro rodrigues de oliveira 
– Presidente CPl .
PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – eXTraTo de CoN-
TraTo 033/2020– empresa:J Jose de maTos eIrelI – CNPJ . 
29 .928 .375/0001-06, vencedora do objeto com o valor global de r$ 
247 .565,73 (duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e 
cinco reais e setenta e três centavos) . objeto: Contratação de empresa 
para execução de obra de calçamento tipo bloquete na rua Vilma Cân-
dido de souza e Travessa João machado, ambas no bairro esplanada, 
no distrito de tipiti, município de ataléia, com fornecimento de mate-
riais e mão de obra, conforme convenio nº 885793/2019/mdr/Caixa . 
data: 28/08/2020 – Vigência: 31/12/2020 .Pedro rodrigues de oliveira 
– Presidente CPl .
PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – eXTraTo de 
HomoloGaçÃo Tomada 002/2020 – data e horário da ses-
são: 10/08/2020 – 09:30 horas – objeto da licitação:Contratação de 
empresa para execução de obra de calçamento tipo bloquete na rua 
bahia e rua Joaquim alves Pinto no bairro Coqueiral, município 
de ataléia, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme 
Convênio nº 1301000212/2020/seINFra . –Homologado:11/08/2020 . 
adjudicado: J .P damaCeNa NeTo emPreeNdImeNTos – 
CNPJ . 20 .458 .179/0001-32, com o valor global de r$ 89 .178,13 
(oitenta e nove mil cento e setenta e oito reais e treze centavos) – Não 
houve manifestação de interposição de recurso . Pedro rodrigues de 
oliveira – Presidente CPl .
PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – eXTraTo de CoN-
TraTo 030/2020– empresa:J .P damaCeNa NeTo emPreeNdI-
meNTos – CNPJ . 20 .458 .179/0001-32, vencedora do objeto com o 
valor global de r$ 89 .178,13 (oitenta e nove mil cento e setenta e oito 
reais e treze centavos) . objeto: Contratação de empresa para execução 
de obra de calçamento tipo bloquete na rua bahia e rua Joaquim alves 
Pinto no bairro Coqueiral, município de ataléia, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Convênio nº 1301000212/2020/
seINFra . data: 11/08/2020 – Vigência: 11/10/2020 .Pedro rodrigues 
de oliveira – Presidente CPl . 
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
HomoloGaçÃo do ProCesso lICITaTÓrIo Nº 0142/20

Pregão Presencial - srP nº 059/20, para contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços com escavadeira e retroescava-
deira, ambos com todas as despesas com motorista, transporte, alimen-
tação, combustível, manutenção (preventiva e corretiva), seguro contra 
terceiros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
demais situações relacionadas a execução dos serviços a cargo da con-
tratada, com nota fiscal, em atendimento a secretaria municipal de obras 
e saneamento . licitantes vencedores: Jarbas sebasTIÃo dos 
reIs – me com valor de r$ 349 .500,00 (trezentos e quarenta e nove 
mil e quinhentos reais) e CoNsTruTora madema eIrelI - me, 
com valor de r$ 443 .750,00 (quatrocentos e quarenta e três mil sete-
centos e cinquenta reais) . as atas das sessões públicas, bem como as 
adjudicações e Homologações encontram-se disponíveis na íntegra no 
Portal do município - www .baraodecocais .mg .gov .br - licitações - Nº 
do Pregão - resultado . barão de Cocais, 29 de setembro de 2020 . décio 
Geraldo dos santos - Prefeito municipal, conjuntamente com douglas 
aleixo Pena - secretária municipal de obras e saneamento .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE
raTIFICa a INeXIGIbIlIdade N°:002/2020

PrC n° 0119/2020 com a empresa aGFa Healthcare brasil Importação 
e serviços ltda para prestação de serviços de manutenção em impres-
sora Drystar 5302 de filmes radiográficos do setor de saúde no valor 
global de r$5 .720,19 (cinco mil, setecentos e vinte reais e dezenove 
centavos) .
belo Vale aos vinte nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte .

José lapa dos santos
Prefeito municipal
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS
erraTa: ProCesso Nº 148/2020, PreGÃo 

PreseNCIal Nº 67/2020 . 
Fica retificado a especificação do objeto do edital no Termo de Referên-
cia (anexo I), permanecendo inalteradas todas as outras cláusulas . em 
virtude das alterações promovidas no edital, a data de abertura do cer-
tame fica modificada, passando o mesmo a ser aberto no dia 13/10/2020 
às 13:00 horas . Gustavo Pena mazzoco, Pregoeiro .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS
eXTraTo do CoNTraTo do ProCesso 

Nº 084/2020 dIsPeNsa Nº 032/2020 . 
Celebrado com a empresa dIsTrIbuIdora loPes aQuINo 
ComerCIo de ProduTos medICos HosPITalar lTda-me, 
CNPJ nº 22 .820 .165/0001-42 . objeto: aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares para o combate do CoVId-19 . Valor Global r$ 
19 .835,00 . Vigência 29/09/2020 a 28/03/2021 .

2 cm -29 1403247 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG
PrC lICITaTÓrIo Nº . 061/2020 Tomada de Preço 003/2020 

Torna público a todos que se interessarem que fará realizar no dia 
19/10/2020, às 10:00 hs na Praça Coronel José Geraldo, nº 1 - Centro 
- nesta cidade, objeto: contratação de pessoa jurídica empresarial para 
prestação de serviço de engenharia para conclusão da fase I do Hospital 
municipal dr rodolfo mallard . maiores Informações poderão ser obti-
das no site da prefeitura: buritizeiro .mg .gov .br/edital com o Id: edital / 
seNHa: edital ou pelo e-mail:licitar@buritizeiro .mg .gov .br

2 cm -28 1403128 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETANÓPoLiS
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 029/2020, 

PreGÃo PreseNCIal Nº 012/2020 . 
objeto: Contratação de empresa para cessão de uso de software e pres-
tação de serviços de implantação, manutenção (corretiva, adaptativa e 
evolutiva) e suporte técnico presencial e remoto de software, bem como 
o assessoramento para o seu uso a ser executada de forma continuada, 
necessária à automação e à gestão da prestação de serviços de saúde 
pública à população do município de Caetanópolis, marcada para o dia 
30/09/2020 às 08:00 horas, está suspenso, para alterações do edital e 
anexos . o edital será republicado com uma nova data para abertura do 
certame . maiores informações: tel .(31)3714-7399, e-mail: licitacoes@
caetanopolis . mg .gov .br .

secretário m . de administração: Fábio aguiar do Prado .
3 cm -29 1403279 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA
– aVIso de lICITaçÃo – P .l Nº 056/2020 – P .P Nº 036/2020 . 

a Prefeitura municipal de Caiana - mG, torna público o P .l nº 056/2020, 
P .P nº 036/2020, com abertura para o dia 15/10/2020 às 12:00 horas, 
Visando:registro de preço para contratação de empresa para forneci-
mento de pneus novos, primeiro uso, câmara, bico com válvula, serviço 
de alinhamento, balanceamento, cambagem, borracharia e aquisição de 
protetor em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade .o 
edital completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura àrua 
miguel Toledo, 106, centro, na cidade de Caiana - mG CeP: 36 .832-
000 ou através do site www .caiana .mg .gov .br . maurÍCIo PINHeIro 
FerreIra– Prefeito municipal . 28/09/2020 .

3 cm -28 1402806 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA
aVIso de lICITaçÃo

P .l Nº 058/2020 – P .P Nº 038/2020 . a Prefeitura municipal de 
CaIaNa - mG, torna público, por intermédio de seu PreGoeIro, 
oP .l nº 058/2020,P .P nº 038/2020 – r .P nº 032/2020, com abertura para 
o dia 16/10/2020às 14:00horas, Visando: registro de Preço para aqui-
sição de areia, pó de pedra, brita e ciclope em atendimento a secreta-
ria municipal de obras e INFraesTruTura . o edital completo 
encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua miguel Toledo, nº 
106, centro, na cidade de CaIaNa - mG CeP: 36 .832-000 ou através 
do sitewww .caiana .mg .gov .br . maurICIo PINHeIro FerreIra – 
Prefeito municipal . 28/09/2020 .

3 cm -28 1403058 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA-mG
aVIso de lICITaçÃo

P .l Nº 057/2020 – P .P Nº 037/2020 . a Prefeitura municipal de 
CaIaNa - mG, torna público, por intermédio de seu PreGoeIro, o 
P .l nº 057/2020, P .P nº 037/2020 – r .P nº 031/2020, com abertura para 
o dia 15/10/2020às 15:00horas, Visando: registro de Preço para aqui-
sição de pranchão e viga . o edital completo encontra-se à disposição 
na sede da Prefeitura à rua miguel Toledo, nº 106, centro, na cidade 
de CaIaNa - mG CeP: 36 .832-000 ou através do sitewww .caiana .
mg .gov .br . maurICIo PINHeIro FerreIra – Prefeito municipal . 
28/09/2020 .

3 cm -28 1402818 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE-mG
PreGÃo PreseNCIal - edITal - Nº 37/2020 - aVIso

o município de Campina Verde – mG, torna público para conhecimento 
dos interessados, a abertura de processo licitatório nº 0009347/2020 - 
modalidade: Pregão Presencial – edital nº 37/2020, Tipo: menor preço 
por lote - objeto: aquisição de Peças e acessórios automotivos e pres-
tação de serviços mecânicos para veículos automotores pertencen-
tes a Secretaria de Saúde do Município, nas especificações e condi-
ções estabelecidas no edital próprio e seus anexos . data/horário/local 
para Credenciamento, recebimento de envelopes contendo propostas, 
documentação habilitadora e início da sessão do Pregão: 15/10/2020/ 
as 14:00 horas/Prefeitura municipal – rua 30 nº 296, bairro medalha 
milagrosa, CeP: 38270-000 – Campina Verde/mG . disponibilidade do 
edital completo no site do município www .campinaverde .mg .gov .br . 
demais informações no endereço acima ou pelo telefone: (34) 3412-
9101 ou e-mail: licitacao@campinaverde .mg .gov .br - rodrigo Car-
neiro de oliveira – Pregoeiro .

4 cm -28 1403116 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANDEiAS, miNAS GErAiS
edITal de PreGÃo PreseNCIal Nº 039/2020

aquisição de artigos de papelaria, materiais escolares, didáticos, supri-
mentos para impressoras, para registro de preço . menor preço por item . 
a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes será reali-
zada no dia 15 de outubro de 2020 às 09:00 horas, na sala de licitações, 
situada na avenida 17 de dezembro, nº 240, centro, Candeias . o edital 
poderá ser obtido no setor de licitações ou site www .candeias .mg .gov .
br, tel .(35) 3833 1300, ramal 211 .

renato baesso das Chagas . Pregoeiro .
3 cm -29 1403438 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPArAÓ
adesÃo a aTa srP (CaroNa) – ProCesso N .º 
072/2020 – PreGÃo PreseNCIal N .º023/2020 – 

CoNTraTo 080/2020 e CoNTraTo 081/2020
o município de Caparaó-mG, torna público nos termos da lei 10520/02 
e lei 8 .666/93 o resultado do procedimento adesão a ata de registro de 
Preço nº002/2020 – Prefeitura municipal de durandé mG,cujo objeto 
é adesão (Carona) ao Processo n .º038/2020, Pregão n .º024/2020 – 
objeto adesão a ata de registro de Preço para futura e eventual aqui-
sição de hospitalares e odontológico para os usuários da rede pública 
de saúde do Município, conforme descrição, especificações técnicas e 
demais condições constantes no edital de licitação que originou o regis-
tro, empresa CN de almeida Junior distribuidora de medicamentos, 
CNPJ: Nº21 .812 .728/0001-98, com sede na rua Caetano Flora,123-
bairro Centro – manhumirim mG, valor estimado r$150 .253,40 (cento 
e cinquenta mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) e 
a empresa orTodeNTal lTda, CNPJ: Nº05 .137 .703/0001-80, com 
sede na rua Capitão rafael, 20, sala 101 – Centro - manhuaçú mG – 
valor estimado de 152 .815,55 (cento e cinquenta e dois mil oitocen-
tos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos - validade contrato até 
31/12/2020 .

5 cm -29 1403224 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPETiNGA/mG .
eXTraTo de CoNTraTo N° 024/2020 . 

Processo administrativo Nº 298/2020, Pregão eletrônico Nº 044/2020 
Contratada: VCs Comercio serviços e Transportes eireli . objeto: 
“aquisição de um veículo de 7 lugares (mINIVaN), visando expan-
são e consolidação do sistema Único de saúde (sus) no município de 
Capetinga/mG, conforme resolução ses/mG nº 7112/2020 . Valor: r$ 
94 .000,00 . Vigência: 21/09/2020 a 20/11/2021 . rubrICa: 020501 10 
122 1002 2 .030 449052 - 020501 10 122 1002 2 .030 449052, recursos 
oriundos da resolução ses/mG nº 7112/2020 .

3 cm -29 1403207 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG .
aVIso da CHamada PÚblICa Nº 004/2020

Tipo menor preço por item . objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura Familiar e do empreendedor Familiar rural destinados 
ao atendimento do Programa Nacional de alimentação escolar - PNae 
c/ entregas parceladas . data p/ entrega da documentação de habilitação 
e Projeto de Venda: 20/10/2020até às 15h00min (quinze horas) . local: 
sede da prefeitura na av . 113, 636 – b . Paraíso . o edital encontra-se 
disponível no site: www .capinopolis .mg .gov .br, podendo ser retirado 
diretamente no depto de licitação desta Prefeitura das 12h00min às 
18h00min  .maiores informações na própria secretaria de educação 
com sede na av . 99 nº 763 – Centro . Fone (s) (34) 3263-0336 e (34) 
3263-0350 . Capinópolis-mG, 29/09/2020 – Comissão P . de licitação .

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG  . aviso de rea-
bertura do Pregão eletrônico 028/2020, tipo menor preço por item . 
licitação exclusiva para me e ePP . objeto: registro de Preços, para 
eventual e futura aquisição de peças para veículos leves . o pregoeiro 
informa que em virtude da realização de ajustes no Termo de refe-
rência do edital a nova data de início da disputa do pregão eletrônico 
será dia 15/10/2020 às 13h00min . edital e suas alterações encontram-se 
disponíveis nos sites: www .capinopolis .mg .gov .br e www .licitanet .
com .br  . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . Capinópolis-mG, 
29/09/2020, lucas Victor silva e souza . Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG  . aviso do Pre-
gão eletrônico nº 030/2020, tipo menor preço por item . licitação exclu-
siva p/ me, ePP ou equiparada . objeto: aquisição de 01 (um) reser-
vatório metálico tipo tubular com capacidade mínima de 50 .000 litros 
para armazenamento de água potável para consumo humano incluindo 
instalação (montagem) do reservatório na respectiva base para atender 
as necessidades da secretaria m . de obras e serviços Públicos . Início 
da disputa do pregão eletrônico: 14/10/2020 às 13h00min . edital nos 
sites: www .capinopolis .mg .gov .br e www .licitanet .com .br  . Informa-
ções pelo telefone: 034-263-0320 . Capinópolis-mG, 29/09/2020, lucas 
Victor silva e souza . Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG  . aviso do Pre-
gão eletrônico nº 034/2020, tipo menor preço por item . objeto: aquisi-
ção de 02 (dois) ônibus rodoviários usados para atender as necessidades 
da secretaria m . de educação . Início da disputa do pregão eletrônico: 
14/10/2020 às 08h30min . edital nos sites: www .capinopolis .mg .gov .
br e www .licitanet .com .br  . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . 
Capinópolis-mG, 29/09/2020, lucas Victor silva e souza . Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG  . aviso do Pre-
gão eletrônico nº 035/2020, tipo menor preço por item . objeto: aqui-
sição de 01 (um) aparelho de ultrassom para atender as necessidades 
da secretaria m . de saúde . Início da disputa do pregão eletrônico: 
15/10/2020 às 08h30min . edital nos sites: www .capinopolis .mg .gov .
br e www .licitanet .com .br  . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . 
Capinópolis-mG, 29/09/2020, lucas Victor silva e souza . Pregoeiro .

11 cm -29 1403495 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200929201725024.
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