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SiNDiCATo DAS EmPrESAS DiSTriBuiDorAS 

DE TÍTuLoS E VALorES moBiLiárioS 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS

CNPJ: 20 .446 .555/0001-79
edITal de CoNVoCaçÃo

assembleIa Geral eXTraordINÁrIa
a ser realIZada em 18 de JaNeIro de 2021

 Ficam convocados os associados do sindicato das empresas distribui-
doras de Títulos e Valores mobiliários do estado de minas Gerais para 
assembleia Geral extraordinária que se realizará no dia 18 de janeiro 
de 2021, às 9 horas, em Primeira Convocação, ou às 10 horas, em 
segunda Convocação, na rua Carijós, 424 - 24º andar, belo Horizonte, 
Minas Gerais, a fim de discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1 - Proposta do sindicato dos securitários de minas Gerais com vistas 
à Convenção Coletiva de Trabalho para o ano de 2021; 2 - autorização 
para a Diretoria firmar acordo coletivo; instaurar, responder e firmar 
acordos em ações de dissídio coletivo; celebrar convenções coletivas de 
trabalho, inclusive quanto a Participação nos lucros e resultados das 
empresas; 3 - autorização e outorga de poderes à Comissão de Nego-
ciação que será formada nesta assembleia para coordenar o processo 
de negociação coletiva de trabalho . as deliberações serão tomadas em 
primeira convocação, com o quórum correspondente a 2/3 (dois terços) 
dos associados da entidade . Não havendo número legal em Primeira 
Convocação, será realizada em segunda Convocação, considerando-se 
aprovadas as deliberações que obtiverem o mínimo de 1/3 (um terço) 
dos associados . belo Horizonte, 14 de janeiro de 2021 . athaíde Vieira 
dos santos - diretor-Presidente .

6 cm -14 1436437 - 1

TiBEriNA AuTomoTiVE mG - ComPoNENTES 
mETáLiCoS PArA iNDÚSTriA AuTomoTiVA LTDA

CNPJ/mF 11 .812 .870 .0002-62 - NIre 3120876839-0
edital de Convocação para reunião de Quotistas

Ficam os srs . quotistas da Tiberina automotive mG - Componentes 
metálicos para Indústria automotiva ltda . (“ sociedade ”) convocados, 
na forma do Contrato social da sociedade, para reunir-se em reunião 
de Quotistas (“ reunião ”) a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2021, 
às 10:00 horas, na sede social da sociedade, localizada na rodovia br 
262, Km 367, s/n, bairro samambaia, na Cidade de Juatuba, estado de 
minas Gerais, CeP 35675-000, para tratar da seguinte ordem do dia: (i)
Ratificação do aumento de capital da Sociedade em decorrência da con-
versão em capital das notas fiscais relativas ao fornecimento de mate-
riais realizado entre a sociedade e sua sócia, Tiberina Holding s .r .l ., 
após o fim do prazo para exercício do direito de preferência dos demais 
quotistas, e reforma do contrato social .

Juatuba, 14 de Janeiro de 2021 .
Paolo Cossa - Presidente do Conselho de administração

4 cm -12 1435740 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE LAJiNHA
CoNCurso PÚblICo 001/2021

o serviço autônomo de Água e esgoto de lajinha, faz saber que, em 
vista do disposto no art . 37, inciso II, da Constituição da república 
Federativa do brasil, na lei orgânica do município de lajinha e leis 
municipais vigentes, que realizar-se-á Concurso Público de Provas, 
para o preenchimento dos Cargos Públicos existentes na autarquia . 
o presente Concurso Público destina-se aos cargos e vagas previstas 
neste edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgi-
rem durante o período de validade deste concurso público ou ainda para 
outras vagas que forem criadas . as INsCrIções serão realizadas na 
modalidade INTerNeT, diretamente pelo candidato no site www .ins-
titutoibdo .com .br, a partir das 08:00h de 16 de março de 2021 até às 
23:59h de 15 de abril de 2021 . Todas as publicações e informações 
sobre o presente Concurso Público serão disponibilizadas nos sites 
www .saaelajinha .mg .gov .br e www .institutoibdo .com .br, a partir da 
data de abertura das inscrições, sendo de responsabilidade dos candi-
datos o acompanhamento de todas as publicações . lajinha, em 13 de 
janeiro de 2021 . marcelo moreira bastos - diretor do saae

4 cm -13 1436117 - 1

FuNDAÇÃo DE DESENVoLVimENTo 
DA PESQuiSA - FuNDEP.

 edITal Nº 01/2021 . a Fundação de desenvolvimento da Pesquisa 
(FuNdeP) e o Hospital risoleta Tolentino Neves (HrTN), no uso de 
suas atribuições, tornam pública a realização de Processo seletivo via 
seleção pública, destinado a selecionar candidatos para o provimento 
de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos, observa-
dos os termos da Consolidação das leis Trabalhistas (ClT), as dispo-
sições constitucionais referentes ao assunto, legislação complementar 
e demais normas contidas em edital nº 01/2021 . as inscrições serão 
realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep - Gestão de Con-
cursos (www .gestaodeconcursos .com .br) no período de 18/01/2021 a 
17/02/2021, observados o horário de brasília e critérios do edital . o 
edital, em sua integra, será divulgado no endereço eletrônico www .
gestaodeconcursos .com .br .

4 cm -14 1436377 - 1

SÃo mATEuS AGroPECuáriA LTDA.
CNPJ/mF Nº 20 .568 .671/0001-60 - NIre 31211230117
edITal de CoNVoCaçÃo -reuNIÃo de sÓCIos

Ficam convocados os senhores sócios da sÃo maTeus aGroPe-
CuÁrIa lTda(“sociedade”) a se reunirem em reunião de sócios a 
ser realizada, em primeira convocação, no dia 22 de janeiro de 2021, 
às 10:00 horas, na sede da sociedade, situada na cidade de belo Hori-
zonte, estado de minas Gerais, na avenida Álvares Cabral, nº 1707, 1º 
andar- parte, bairro santo agostinho, CeP: 30 .170-001, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração de endereço da sede da 
sociedade para Varjão de minas; (ii) alteração do objeto social da socie-
dade e consequentemente de seus CNAE’s; (iii) abertura de filial; (iv) 
consolidação do Contrato social da sociedade; e (v) outros assuntos 
de interesse dos sócios . belo Horizonte, 14 de janeiro de 2021 . Flávio 
Pentagna Guimarães - diretor Presidente

4 cm -14 1436393 - 1

SÃo mATEuS AGroPECuáriA LTDA.
CNPJ/mF Nº 20 .568 .671/0001-60 - NIre 31211230117
Retificação - Edital de Convocação -Reunião De Sócios

em publicação realizada neste jornal na edição do dia 14/01/2021 
página 02, onde-se lê: NIre 31300117235, leia-se NIre 31211230117 . 
belo Horizonte, 14 de janeiro de 2021 .

2 cm -14 1436385 - 1

BioimAGEm - DiAGNÓSTiCoS Por imAGEm E 
LABorATÓrio DE ANáLiSES CLÍNiCAS LTDA.

CNPJ: 07 .367 .674/0001-78 - NIre: 31208516722
edITal de CoNVoCaçÃo Para reuNIÃo de sÓCIos

 Ficam convocados os sócios da bioimagem - diagnósticos por Ima-
gem e laboratório de análises Clínicas ltda ., para a reunião de sócios 
a ser realizada de modo presencial, na data de 25 de janeiro de 2021, às 
14h, na sede da sociedade, situada na rua Pedro Ferreira do amaral, 
nº 33, subsolo, andar nível técnico, andar 1, na cidade de divinópolis, 
estado de minas Gerais, CeP: 35 .502-562, em primeira convocação, 
cuja ordem do dia será a seguinte: (Item I) deliberar sobre o aumento de 
capital social da sociedade no importe de r$1 .350 .000,00 (um milhão, 
trezentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 1 .350 .000 (um 
milhão, trezentas e cinquenta mil quotas), pelo preço de emissão de 
r$1,00 (um real) cada quota, bem como sobre a subscrição particu-
lar das quotas emitidas; (Item II) deliberar sobre a alteração da Cláu-
sula Quinta do contrato social da sociedade, caso aprovado o Item I da 
ordem do dia . avisos: (i) o prazo para exercício do direito de subscrição 
a que se refere o item I da ordem do dia será de 30 (trinta) dias, inician-
do-se na data da aprovação da deliberação; e (ii) todos os documentos 
relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos sócios na sede 
da sociedade . divinópolis (mG), 15 de janeiro de 2021 . Notre dame 
Intermédica saúde s .a ., representada conforme seu estatuto social .

5 cm -14 1436302 - 1

HoSPiTAL E mATErNiDADE SANTA mÔNiCA S/A
CNPJ 23 .772 .726/0001-48 - NIre nº 31300009394

edITal de CoNVoCaçÃo Para assembleIa 
Geral eXTraordINÁrIa

Ficam convocados os acionistas do Hospital e maternidade santa 
mônica s/a a se reunirem em assembleia Geral extraordinária, a rea-
lizar-se de forma presencial, no dia 25 de janeiro de 2021, às 15h, na 
sede da Companhia, situada na cidade de divinópolis, estado de minas 
Gerais, na rua Pedro Ferreira do amaral, nº 33, bairro Padre libério, 
CEP 35.502-562, em primeira convocação, para: (Item I) Confirmar 
o aumento de capital social da Companhia, aprovado em assembleia 
Geral extraordinária realizada em 26 de novembro de 2020, e rati-
ficar a subscrição das ações emitidas; (Item II) Ratificar a alteração 
do art . 5º do estatuto social da Companhia, aprovada em assembleia 
Geral extraordinária realizada em 26 de novembro de 2020; (Item III) 
deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia no importe 
de r$ 4 .000 .000,00 (quatro milhões de reais), mediante a emissão de 
4 .000 .000 (quatro milhões) de novas ações ordinárias nominativas, 
pelo preço de emissão de r$ 1,00 (um real) cada uma, bem como 
sobre a subscrição particular das ações emitidas; (Item IV) deliberar 
sobre a alteração do art. 5º do Estatuto social para refletir o aumento 
de capital social da Companhia, caso aprovado o item III da ordem do 
dia, com a consequente consolidação do estatuto social . avisos: (i) o 
prazo para exercício do direito de subscrição a que se refere o item III 
da ordem do dia será de 30 (trinta) dias, iniciando-se na data da apro-
vação da deliberação; e (ii) todos os documentos relativos à ordem do 
dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia . 
divinópolis (mG), 15 de janeiro de 2021 . NoTre dame INTer-
mÉdICa saÚde s .a . representada conforme seu estatuto social .

7 cm -14 1436308 - 1

ComPANHiA iTAuNENSE ENErGiA E PArTiCiPAÇÕES
CNPJ 21 .254 .073/0001-80 - NIre 31300042642 - assembleIa 
Geral eXTraordINÁrIa . Ficam convocados os acionistas da 
Companhia Itaunense energia e Participações, a se reunirem na sede 
empresa, na rua João Cerqueira lima, 133, centro, Itaúna/mG, no dia 
29 de JaNeIro de 2021 às 10 horas, para deliberarem em assembleia 
Geral extraordinária sobre o resGaTe de ações ordINÁrIas 
NomINaTIVas, pelo preço de r$6,42 (seis reais e quarenta e dois 
centavos) por ação, visando à possibilidade de futuro cancelamento do 
seu registro de companhia aberta, nos termos do artigo 44, § 1º da lei 
6 .404/1976 . Itaúna - mG, 13 de janeiro de 2021 . Companhia Itaunense 
energia e Participações . Tonny salera Primeiro - diretor superinten-
dente e Conselheiro de administração .

3 cm -14 1436472 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALTo rio DoCE/mG
eXTraTo da dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 02/2021, 

Presidente Anselmo José Barbosa de Paiva, torna pública a Ratifica-
ção da dispensa de licitação nº 02/2021, de 11 de janeiro de 2021, 
conforme discriminado: objeto: Prestação de serviços de publicação 
de atos e deliberações administrativas da Câmara municipal de alto 
Rio Doce/MG no Diário Oficial” Minas Gerais”.  Empresa: SECRE-
TarIa de esTado de GoVerNo CNPJ: 05 .475 .103/0001-21 
Valor estimado global contratado: 5 .049,63 (Cinco mil quarenta e 
nove reais e sessenta e três centavos) .

eXTraTo do CoNTraTo 01/2021
Processo administrativo 03/2021-dispensa de licitação nº 
02/2021
Contratado: seCreTarIa de esTado de GoVerNo CNPJ: 
05 .475 .103/0001-21 data: 12/01/2021 . Vigência: 12 meses dotação 
orçamentária: 01 .01 .02 .01 .031 .0100 .2003 .33 .90 .39 .00 .

4 cm -14 1436424 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES
 dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº002/2020 

 Processo nº 719/2020 – extrato do Contrato nº 015/2020 – objeto: 
locação de imóvel localizado à avenida brasil nº 3 .505/3 .507, para 
instalação dos gabinetes dos Vereadores – Contratado: Jandir dorne-
las da Costa, CPF: 069 .596 .366-04 – Valor: r$ 302 .400,00 (trezentos 
e dois mil e quatrocentos reais), vigência entre 04/01/21 a 04/01/22 . 
em 13 de janeiro 2021, regino da silva Cruz - Presidente .

2 cm -14 1436427 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABAETÉ 
ProCesso 001/2021 . 

município de abaeté/mG, localizado na Praça amador Álvares, 
167, Centro, inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna público 
a abertura de Processo licitatório 001/2021, Pregão Presencial 
01/2021, registro de preços, objetivando futuras e eventuais aqui-
sições de gêneros alimentícios .a entrega e sessão de abertura dos 
envelopes serão no dia 26/01/2021 às 13:00 . mais informações e 
edital poderão ser obtidas em dias úteis de 12:00 às 18:00, tel:37-
3541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, licitacao@abaete .mg .gov .
br  . Ivanir deladier da Costa-Prefeito municipal

PreFeITura muNICIPal de abaeTÉ Processo 004/2021 . 
município de abaeté/mG, localizado na Praça amador Álvares, 
167, Centro, inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna público 
a abertura de Processo licitatório 004/2021, Pregão Presencial 
02/2021, registro de preços, objetivando futuras e eventuais aquisi-
ções de material de consumo, higiene e limpeza .a entrega e sessão 
de abertura dos envelopes serão no dia 28/01/2021 às 13:00 . mais 
informações e edital poderão ser obtidas em dias úteis de 12:00 às 
18:00, tel:37-3541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, licitacao@
abaete .mg .gov .br  . Ivanir deladier da Costa-Prefeito municipal

5 cm -14 1436444 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPErCATA
PreGÃo PreseNCIal Para reGIsTro 

de Preços Nº 01/2021
do tipo menor preço item, abertura no dia 28/01/2021, as 13h:00min, 
na sede da Prefeitura municipal, à rua João massoriol, n .55, b . Vila 
eugenio . objeto; registro de preço para futuro e eventual aquisi-
ção de combustível (gasolina comum, diesel comum, diesel s10 e 
etanol) para a frota de veículos e conveniados do município . maio-
res informações tel . 33-3236-1867 . rafael augusto França oliveira 
machado – Prefeito municipal .

2 cm -14 1436438 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS – 
ProCesso lICITaTÓrIo: 008/2021 - dIsPeNsa Nº 
005/2021 - eXTraTo do CoNTraTo Nº 004/2021 . 

objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para 
os carros (etios e Pálio), para atender as necessidades da secreta-
ria municipal de saúde . Contratado: moises antônio rolla . Valor 
Total do Contrato: r$ 3 .500,00 (três mil e quinhentos reais) . data 
da assinatura: 14/01/2021 . Vigência - 31/12/2021 . maurosaN 
GoNCalVes maCHado – Prefeito municipal de alvinópolis, 
14/01/2021 .

2 cm -14 1436510 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG 
INeXIGIbIlIdade Por CredeNCIameNTo 12 .006/2020 . 

Processo 161 . Julgamento da fase de Habilitação . o município de 
araxá torna público, Julgamento da fase de Habilitação e Proposta 
do processo nº 12 .006/2020 para credenciamento de empresa espe-
cializada na realização de exames laboratoriais em atendimento às 
unidades de atenção Primária e secundária da rede sus – sistema 
Único de saúde do município de araxá/mG . licitante credenciada 
e habilitada: melhoramentos dom bosco sociedade anônima, cre-
denciada nos exames laboratoriais conforme valores da tabela sus, 
valor global: r$ 497 .964,28 . Talita Cristina Ferreira silva, Presi-
dente da C .P .l . 12/01/2021 .

PreFeITura muNICIPal de araXÁ/mG – Inexigibilidade 
por Credenciamento 12 .011/2020 . Processo 188 . Julgamento da fase 
de Habilitação . o município de araxá torna público, julgamento da 
fase de habilitação e proposta do processo nº 12 .011/2020 para cre-
denciamento de pessoa física ou jurídica para a prestação de servi-
ços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e presencial 
por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem realizados nas diversas 
unidades credenciadas sus-sistema Único de saúde do município 
de araxá-mG . licitante credenciada e habilitada: saGrae – anes-
tesiologia Gases reanimação e serviços ambulatorial e urgências 
lTda, credenciada nos seguintes itens: 66 .134, valor unitário: r$ 
89,20 e item: 66 .133, valor unitário: r$ 133,80 . Talita Cristina Fer-
reira silva, Presidente da C .P .l . 08/01/2021 .

6 cm -14 1436461 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA
PreGÃo PreseNCIal 001/2021

será realizado no dia 01/02/2021, às 08:30 horas, o Pregão Presen-
cial nº 001/2021 – objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de material de expediente, didático escolar e peda-
gógico para atender diversas secretarias do município . edital e 
informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de 
licitações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, 
e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 
08:00 às 14:00 horas . ataléia/mG, 14 de janeiro de 2021 . Fernanda 
Nunes de oliveira - Pregoeira .
PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
002/2021 – será realizado no dia 01/02/2021, às 13:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 002/2021 – objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material de limpeza, higiene e utensílios 
domésticos para atender diversas secretarias do município . edital e 
informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de 
licitações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, 
e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 
08:00 às 14:00 horas . ataléia/mG, 14 de janeiro de 2021 . Fernanda 
Nunes de oliveira - Pregoeira .
PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
003/2021 – será realizado no dia 02/02/2021, às 08:30 horas, o 
Pregão Presencial nº 003/2021 – objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de pneus novos, serviço de alinhamento 
e balanceamento para manutenção da frota do município de ata-
léia . edital e informações encontram-se à disposição dos interessa-
dos na sala de licitações 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, 14 de janeiro de 
2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .
PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
004/2021 – será realizado no dia 02/02/2021, às 10:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 004/2021 – objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia 
básica do município de ataléia . edital e informações encontram-se 
à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na 
rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: licitação@ata-
leia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 08:00 às 14:00 horas . 
ataléia/mG, 14 de janeiro de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira 
- Pregoeira .

9 cm -14 1436247 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
raTIFICa o ProCesso de dIsPeNsa Nº 001/2021

sequência Nº 01/2021, com fundamento no art . 24, Inciso IV, lei 
8 .666/93, para contratação de empresa para realizar a coleta e trans-
porte de resíduos sólidos urbanos – rsu do município de barão 
de Cocais/mG, excluindo os distritos e zonas rurais, sob o regime 
de empreitada global por preço unitário, com abrangência de atua-
ção na região urbana municipal, em ruas e avenidas (pavimentadas 
ou não), de acordo com cronograma definido pela Secretaria Muni-
cipal de meio ambiente, com a utilização de no mínimo 2 (dois) 
caminhões compactadores, com equipes de trabalho compostas por 
1 (um) motorista por caminhão e 3 (três) ajudantes por caminhão 
compactador e 1 (um) ajudante reserva, combustível e manutenção 
por conta da contratada, perfazendo o total estimado de 12 .000 Km 
sob a orientação da secretaria municipal de meio ambiente, com 
fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços 
necessários à execução do mesmo, tudo em conformidade com 
as especificações técnicas, planilha, cronograma, projeto básico/
especificações técnicas. O valor global da contratação será de R$ 
276 .840,00 (duzentos e setenta e seis mil e oitocentos e quarenta 
reais) com a empresa eVoluçÃo serVIços e soluções 
ambIeNTaIs lTda . barão de Cocais, 14 de janeiro de 2021 . 
décio Geraldo dos santos – Prefeito municipal .

5 cm -14 1436489 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 002/2021

Processo nº 004/2021 . objeto: aquisição de gás liquefeito . ses-
são de recebimento de propostas/julgamento: 27/01/2021 às 09:00 
horas . Pregão Presencial nº 003/2021 – Processo nº 005/2021 . 
objeto: Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada 
para recebimento de valores oriundos de arrecadação de impostos, 
taxas, tarifas e demais receitas de competência do município . sessão 
de recebimento de propostas de julgamento: 27/01/2021 às 11:00 
horas . maiores informações licitacao@bonitodeminas .mg .gov .br .

3 cm -14 1436314 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETANÓPoLiS
 deCreTo Nº 2246/2018 . 

o secretário municipal de administração do município de Caeta-
nópolis, nos termos do decreto nº 2246/2018, no uso de suas atri-
buições legais, ratifica o Parecer da procuradoria Jurídica do Muni-
cípio, com fulcro no art . 25, inciso I, da lei nº8666/93, e alterações 
posteriores, que opina favoravelmente à contratação da empresa 
Central de artigos para laboratórios ltda . Centerlab; CNPJ 
02 .259 .628/0001-06 para fornecimento de solução lisante e solução 
diluente através de empresa com representação exclusiva do fabri-
cante Labtest no Estado de Minas Gerais e certificada pela Asso-
ciação Comercial e empresarial de minas – aCmINas, que repre-
senta a entidade empresarial no estado . Valor total: r$7 .140,00 
(sete mil, cento e quarenta reais) . Vigência: da data de assinatura 
até 31/12/2021 . assinatura: 13/01/2021 . Joaquim duarte Nunes - 
secretário municipal de administração .
 extrato do Contrato nº 001/2021 . Contratante: município de Cae-
tanópolis; Contratada: Central de artigos para laboratórios ltda . 
– Centerlab; objeto: Fornecimento de solução lisante e solução 
diluente através de empresa com representação exclusiva do fabri-
cante Labtest no Estado de Minas Gerais certificada pela Associação 
Comercial e empresarial de minas – aCmINas . Valor: r$7 .140,00 
(sete mil, cento e quarenta reais) . Vigência: da data de assinatura até 
31/12/2021 . assinatura:13/01/2021 . Joaquim duarte Nunes - secre-
tário municipal de administração .

5 cm -14 1436328 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG.
 eXTraTo de 6º Termo adITIVo ao 

CoNTraTo admINIsTraTIVo Nº 079/16 . 
Partes: mC e serquip Tratamento de resíduos mG ltda . objeto: 
Prorrogação da vigência contratual . Vigência atual: 01/01/2021 a 
19/07/2021 .
PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG . extrato de 
3º Termo aditivo ao contrato de locação nº 001/19 . Partes: mC e 
Gabrielle alves Pricinoti e outra . objeto: Prorrogação da vigência 
contratual para mais 12 (doze) meses . Vigência atual: 01/01/2021 
a 31/12/2021 . Capinópolis-mG, 14/01/2021 . Cleidimar Zanotto – 
Prefeito municipal .
PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG . extrato de 
1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 074/2020 . Partes: 
mC e Comercial rocha Castro ltda-me . objeto: Prorrogação da 
vigência contratual . Vigência atual: 01/01/2021 a 31/01/2021 .
PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG . extrato de 
3º Termo aditivo ao contrato de locação nº 003/18 . Partes: mC e 
márcia regina marques da silva . objeto: Prorrogação da vigência 
contratual para mais 12 (doze) meses . Vigência atual: 01/01/2021 
a 31/12/2021 . Capinópolis-mG, 14/01/2021 . Cleidimar Zanotto – 
Prefeito municipal .

5 cm -14 1436356 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÓLio/mG
 -CoNVÊNIo Nº 001/2021 . 

Partes: Prefeitura municipal de Capitólio e santa Casa de Cari-
dade de Capitólio. Espécie: Convênio. Objeto: destino específico 
de prover a aquisição de medicamentos, insumos, alimentação e 
pagamento dos serviços clínicos, laboratório e pessoal . Valor r$ 
3 .000 .000,00 (três milhões de reais) . Vigência até 31 .12 .2021 . sig-
natários: Cristiano Geraldo da silva – Prefeito e anselmo batista 
silva – Presidente .

2 cm -14 1436225 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArAÍ
 – aVIso PreGÃo PreseNCIal 001/2021

 – será realizado no dia 28/01/2021, às 09:30 horas, o Pregão Pre-
sencial nº 001/2021 – objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de equipamentos e acessórios de informática para 
manutenção das diversas secretarias do município de Caraí/mG . 
edital e informações encontram-se à disposição dos interessados na 
sala de licitações localizada na travessa 31 de março, nº 51, centro, 
tele/fax (0xx33)3531-1219, e-mail: licitação@carai .mg .gov .br, nos 
dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas . Caraí/mG, 13 de 
janeiro de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de CaraÍ – aVIso PreGÃo Pre-
seNCIal 002/2021 – será realizado no dia 28/01/2021, às 13:00 
horas, o Pregão Presencial nº 002/2021 – objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos eletrônicos diver-
sos e materiais permanentes para manutenção das atividades das 
secretarias do município de Caraí/mG . edital e informações encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala de licitações locali-
zada na travessa 31 de março, nº 51, centro, tele/fax (0xx33)3531-
1219, e-mail: licitação@carai .mg .gov .br, nos dias úteis, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas . Caraí/mG, 13 de janeiro de 2021 . Fernanda 
Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de CaraÍ – aVIso PreGÃo Pre-
seNCIal 003/2021 – será realizado no dia 03/02/2021, às 09:30 
horas, o Pregão Presencial nº 003/2021 – objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais esportivos conforme 
Convênio Nº 1671000963/2018 . edital e informações encontram-se 
à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na 
travessa 31 de março, nº 51, centro, tele/fax (0xx33)3531-1219, 
e-mail: licitação@carai .mg .gov .br, nos dias úteis, no horário de 
07:00 às 13:00 horas . Caraí/mG, 13 de janeiro de 2021 . Fernanda 
Nunes de oliveira - Pregoeira .

8 cm -13 1435958 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CáSSiA/mG
 - ProCesso admINIsTraTIVo Nº 010/2021 

- dispensa 001/2021 a Prefeitura de Cássia/mG avisa aos interessa-
dos que foi Ratificada e Homologada a contratação para a “Aquisi-
ção emergencial de luvas de Procedimentos P, m e G para setores 
da saúde”, perfazendo um total de r$ 67 .608,00 (sessenta e sete 
mil, seiscentos e oito reais), com a empresa alFalaGos lTda, 
inscrita sob o nº de CNPJ: 05 .194 .502/0001-14 e Inscrição estadual 
de nº 016 .189 .241 .0050, com sede a av . alberto Vieira romão, nº 
1 .700 – distrito Industrial – CeP: 37 .130-000 – Caixa Postal: 301 
- na Cidade de alfenas/mG, conforme Processo administrativo nº 
010/2021, dispensa de licitação nº 001/2021 . Cássia/mG, 13 de 
janeiro de 2021 . rêmulo Carvalho Pinto - Prefeito municipal .

3 cm -14 1436210 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATuJi/mG
 eXTraTo de CoNTraTo Nº 011/2021 . 

Pl Nº 082/2020 . PP Nº 033/2020 . 
Contratante: município de Catuji/mG . Contratada/Valor: dms 
Transporte e Construções eIrelI valor global de r$ 2 .762 .446,98 . 
objeto do Contrato: Contratação de empresa para a Prestação de 
serviços de Transporte escolar para atender os alunos da rede 
Pública municipal do município de Catuji/mG . Vigência: até 
31/12/2021 .

2 cm -14 1436232 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroACi/mG
PublICaçÃo eXTraTo de aTa de sessÃo

Processo licitatório 0062/2020, pregão eletrônico n .º 0042/2020 . 
a P .m . de Coroaci-mG, torna público o extrato da ata de sessão . 
objeto: registro de preços para aquisição de kits de diagnóstico 
rápido para o COVID-19, para fins de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo CoroNaVÍrus, causador da CoVId-19 . Vencedora: 
Galaxy Participações importação lTda, inscrita no CNPJ n .º 
07 .911 .318/0001-54, vencedora do item 01 com valor unitário de 
r$ 5,00 (cinco) reais, totalizando o valor registrado de r$ 5 .000,00 
(cinco mil) reais . abre-se o prazo para interposição de recursos con-
forme art . 44 § 1ºdo decreto n .º 10 .024/19 . Wilkison Caldeira de 
oliveira leal Pregoeiro municipal .

3 cm -12 1435620 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoroNEL FABriCiANo/mG .

 PreGÃo PreseNCIal Para reGIsTro 
de Preços Nº 025/2020 

Processo de Compra 442/2020 - Processo licitatório 215/2020 . 
aTa . através do Pregoeiro responsável, vem publicar o extrato da 
ata de registro de preços, tendo como classificação final as seguintes 
empresas: moreira Gas e agua mineral ltda – me, ao valor global 
de r$ 74 .529,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte e nove 
reais); e lucas assis Fajardo – me valor global de r$ 151 .680,00 
(cento e cinquenta e um mil seiscentos e oitenta reais) . Coronel 
Fabriciano/mG, 12 de janeiro de 2021 . Paulo Valadares da silva . 
Pregoeiro .

3 cm -14 1436460 - 1
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