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mErCANTiL ADmiNiSTrAÇÃo E 
CorrETAGEm DE SEGuroS S. A.

CNPJ Nº 17 .505 .009/0001-57
assembleIa Geral eXTraordINÁrIa

PrImeIra CoNVoCaçÃo
Ficam convocados os senhores acionistas da mercantil administração 
e Corretagem de seguros s . a . para a assembleia Geral extraordiná-
ria, a se realizar no dia 04 de março de 2021 às 09:00 (nove) horas, 
na sede social, na rua santa Cruz, 151, em Nova lima, minas Gerais, 
a fim de discutir e deliberar sobre o seguinte assunto: I – Eleição de 
membro da diretoria .Nova lima, 24 de fevereiro de 2021 . - dIreTo-
rIa - José ribeiro Vianna Neto

3 cm -23 1449469 - 1

BAmAQ S/A
BANDEirANTES máQuiNAS E EQuiPAmENToS

CNPJ 18 .209 .965/0001-54 - NIre 31300043681
 edITal de CoNVoCaçÃo Para assembleIa Geral 
eXTraordINÁrIa . Conforme deliberado pelo Conselho de admi-
nistração, ficam convocados os senhores acionistas da Bamaq S/A 
bandeirantes máquinas e equipamentos a se reunirem em assembleia 
Geral extraordinária no dia 04 de março de 2021, às 08:00 horas, na 
sede social, à rodovia Fernão dias br 381, nº 2 .111, bairro ama-
zonas, no Município de Contagem/MG, a fim de deliberarem sobre o 
tema: (i) alteração do art . 10º para garantir maior pluralidade na elei-
ção de membros para o Conselho de administração; (ii) alteração do 
art . 12º, de forma a criar o cargo de diretor Presidente; (iii) Inclusão de 
novo art . 15º, de modo a prever a competência do diretor Presidente, 
bem como renumerar os artigos seguintes e as referências cruzadas; 
(iv) realizar a reforma e consolidação do estatuto social da Compa-
nhia . avisos: 1 . os acionistas presentes à assembleia deverão provar 
sua qualidade através da apresentação de documento hábil de sua iden-
tidade . 2 . somente serão admitidos a participar e votar na assembleia, 
os acionistas cujas ações tenham sido transferidas e registradas no livro 
próprio da companhia, cinco (5) dias antes da primeira convocação . 3 . 
o percentual mínimo de participação no capital social votante, neces-
sário à requisição do sistema de voto múltiplo é 9% (nove por cento) . 
4 . Nos termos da lei 6 .404/76, encontram-se à disposição dos acio-
nistas, na sede da companhia toda documentação pertinente a matéria 
a ser deliberada na assembleia geral . Contagem/mG, 24 de fevereiro 
de 2021 . Gilberto de andrade Faria Júnior - Presidente do Conselho 
de administração .
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AmANS EmPrEENDimENToS E PArTiCiPAÇÕES LTDA
CNPJ: 25 .215 .479/0001-04

edITal de CoNVoCaçÃo
assembleIa Geral de sÓCIos

Na qualidade de administrador da sociedade empresária limitada, con-
voco seus respectivos sócios para assembleia Geralordinária ocor-
rer no dia 08/03/2021, sendo a primeira chamada às 15:00 horas, e a 
segunda chamada às 15:30 horas, noseguinte endereço: rua espírito 
santo, 1573, sala 902, lourdes, belo Horizonte/mG . a assembleia deli-
berará sobre aseguinte ordem do dia: deliberação sobre distribuição dos 
lucros, aprovação das contas da administração e outras avenças .
belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021 .
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PJuS PArTiCiPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 40 .212 .260/0001-45 - NIre 31212014515

seGuNda alTeraçÃo do CoNTraTo soCIal
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as 
partes: (a) Frederico Penido de alvarenga, CPF 762 .409 .326-04, rG 
mG-3 .836 .596, PC/mG; (b) ricardo Norberto ribeiro Júnior, CPF 
035 .417 .066-00, rG mG-8 .156 .148, ssP/mG; e (c) Patrícia diniz dias 
Paiva, CPF 058 .662 .106-73, rG mG12 .579 .018, ssP/mG, Únicos 
sócios da PJus Participações ltda ., sociedade empresária limitada com 
sede na cidade de belo Horizonte, estado de minas Gerais, na av . 
afonso Pena, 1 .500, 11ª andar, sala 1, no bairro Centro, CeP 30 .130-
921, CNPJ 40 .212 .260/0001-45 e com seus atos constitutivos arquiva-
dos perante a JCemG NIre 31212014515 (“sociedade”), resolvem, de 
comum acordo, alterar o Contrato social da sociedade, nos termos e 
condições abaixo, dispensando-se uma reunião de sócios, conforme 
faculta o artigo 1 .072, § 3º, da lei 10 .406/02 (“Código Civil”), tendo 
em vista a expressa concordância de todos quanto às matérias ora trata-
das: 1 . Transformação do Tipo societário: 1 .1 . Nos termos dos artigos 
1 .113 a 1 .115 do Código Civil, os sócios resolvem aprovar a transfor-
mação do tipo societário da sociedade de sociedade empresária limi-
tada para sociedade anônima de capital fechado . 1 .2 . a sociedade pre-
servará seu objetivo social, não sofrendo qualquer interrupção em seus 
negócios, bens, direitos, obrigações e atividades, sendo garantidos 
todos os direitos dos credores, situação que os sócios reconhecem e 
aprovam sem restrição . 1 .3 . em razão da transformação, os sócios apro-
vam a conversão das atuais 50 .000 .000 de quotas de valor nominal de 
r$ 0,01 cada uma, representativas da totalidade do capital da sociedade 
de r$ 500 .000,00 – que se mantém inalterado, totalmente integralizado 
– em 50 .000 .000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 
que serão atribuídas aos sócios na mesma proporção das quotas por eles 
detidas na sociedade quando organizada sob a forma de sociedade limi-
tada, conforme boletim de subscrição que constitui o anexo I  . 1 .4 . 
ainda em decorrência da transformação do tipo societário, os sócios 
aprovam a alteração da denominação da sociedade, que passará a ser 
PJus Participações s .a . 1 .5 . decidiu-se que as publicações ordenadas 
pela legislação aplicável serão feitas no jornal diário do Comércio e no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 2. Nomeação da Diretoria: 
2 .1 . os agora acionistas aprovam a nomeação das seguintes pessoas, 
para os cargos de Diretores, sem designação específica: (i) Frederico 
Penido de alvarenga, CPF 762 .409 .326-04, rG mG-3 .836 .596, PC/
mG; (ii) ricardo Norberto ribeiro Júnior, CPF 035 .417 .066-00, rG 
mG-8 .156 .148, ssP/mG; e (iii) mariana Valadares Gontijo Fernandes, 
CPF 040 .420 .116-40, rG mG-10 .406 .398 . os diretores exercerão seus 
mandatos pelo prazo de 3 anos, sendo permitida a reeleição . os direto-
res eleitos assinaram os respectivos termos de posse, os quais consti-
tuem os anexos II, III e IV do presente e serão lavrados em livro pró-
prio . os diretores são dispensados de prestar caução para o exercício de 
suas respectivas funções . 2 .2 . decidiu-se aprovar o valor de r$ 
36 .000,00 como remuneração global e anual dos diretores . 3 . aprova-
ção do estatuto social: 3 .1 . Neste ato, os agora acionistas aprovam por 
unanimidade o estatuto social da sociedade, na forma do anexo V  . e, 
por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 
vias de igual teor e efeito . belo Horizonte, 26/01/2021 . sócios: Frede-
rico Penido de alvarenga, ricardo Norberto ribeiro Júnior, Patrícia 
diniz dias Paiva . diretores nomeados: Frederico Penido de alvarenga, 
ricardo Norberto ribeiro Júnior, mariana Valadares Gontijo Fernan-
des . Visto do advogado: Fábio monteiro marques - oab/rJ nº 
111.021. JUCEMIG - Certifico registro sob o nº 31300136761 em 
09/12/2021 e protocolo 212078411 - 05/02/2021 . marinely de Paula 
Bomfim - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação 
social, sede, objeto e duração - artigo 1º . a Companhia adota a deno-
minação de PJus Participações s .a . (“Companhia”), sendo uma socie-
dade por ações de capital fechado que se rege por este estatuto e demais 
dispositivos da legislação brasileira aplicáveis, em especial a lei 
6 .404,/76, e suas alterações posteriores . artigo 2º . a Companhia tem 
sede na cidade de belo Horizonte-mG, na av . afonso Pena, 1 .500, 11º 
andar, sala 1, no bairro Centro, CeP 30 .130-921 . §Único . a Companhia 
poderá, mediante deliberação da diretoria, criar, transferir e extinguir 
filiais, agências, sucursais e escritórios em qualquer parte do território 
nacional ou do exterior . artigo 3º . a Companhia tem por objeto social a 
participação no capital social de outras sociedades, simples ou empre-
sárias, como sócia, acionista ou quotista, no País ou no exterior . artigo 
4º . a Companhia tem prazo de duração indeterminado . Capítulo II - 
Capital social e ações - artigo 5º . o capital social da Companhia, total-
mente subscrito e integralizado, é de r$ 500 .000,00, dividido em 
50 .000 .000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal . §1º . 
a propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do 
acionista no “livro de registro de ações Nominativas” da Companhia 
e qualquer transferência de ações será realizada mediante assinatura do 
respectivo termo no “livro de Transferência de ações Nominativas” . 
§2º . os acionistas terão direito de preferência na subscrição de novas 
ações ou valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis em ações, 
a serem emitidos pela Companhia, na mesma proporção e espécie de 
ações relativas às suas respectivas participações no capital social da 
Companhia, nos termos do disposto no artigo 171 da lei 6 .404/1976 . 
artigo 6º . Cada ação ordinária conferirá direito a 1 voto nas delibera-
ções das assembleias Gerais da Companhia . artigo 7º . as ações da 
Companhia terão idênticos direitos ao recebimento de dividendos, juros 

sobre o capital próprio, desdobramento de ações, bonificações, bônus 
de subscrição e outros direitos afins decorrentes da titularidade sobre 
ações da Companhia . Capítulo III - assembleia Geral - artigo 8º . a 
assembleia geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos qua-
tro meses seguintes ao término do ano social, e, extraordinariamente 
sempre que houver necessidade . artigo 9º . as assembleias Gerais 
serão presididas por qualquer diretor ou, na ausência deste, por acio-
nista ou representante de acionista escolhido por maioria de votos dos 
acionistas presentes . ao presidente da assembleia Geral caberá a indi-
cação do secretário . §Único  . dispensa-se convocação prévia para as 
assembleias Gerais diante da presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia . artigo 10 . os acionistas 
poderão ser representados na assembleia Geral por qualquer outro 
acionista ou por procurador constituído, munido de mandato com pode-
res específicos. O instrumento de mandato deverá ser arquivado na 
Junta Comercial em conjunto a respectiva ata de assembleia Geral . 
artigo 11 . as deliberações das assembleias Gerais, ressalvadas as 
hipóteses especiais previstas em lei, neste estatuto social e/ou em 
acordo de acionistas da Companhia, dependerão do voto afirmativo de 
acionistas representando a maioria absoluta dos presentes, não compu-
tados os votos em branco . Capítulo IV - administração da Companhia 
- artigo 12 . a Companhia será administrada por uma diretoria . artigo 
13 . a diretoria será composta de pelo menos 2 e no máximo 5 direto-
res, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, todos sem designa-
ção específica. §1º. Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante a assinatura dos termos de posse nos livros da Companhia, 
neles declarando as informações exigidas pela lei 6 .404/76 . §2º . os 
diretores estão dispensados de prestar caução e serão eleitos e poderão 
ser destituídos a qualquer tempo de suas funções por deliberação da 
assembleia Geral . §3º . a diretoria reunir-se-á sempre que necessário, 
por convocação de qualquer diretor, com 3 dias de antecedência, 
mediante carta, telegrama, correio eletrônico ou outro meio pelo qual 
possa se comprovar o recebimento, da qual constará a ordem do dia . 
§4º. No caso de vacância ou apuração de impedimento definitivo de 
qualquer cargo da diretoria, a respectiva substituição será deliberada 
pela Assembleia Geral, devendo a reunião para tal finalidade ser reali-
zada no prazo de 15 dias contados da vacância ou apuração do impedi-
mento definitivo. Os Diretores remanescentes continuarão adminis-
trando a Companhia na forma prevista neste estatuto até a designação e 
posse dos diretores substitutos . o diretor substituto deverá cumprir o 
restante do mandato do diretor substituído . §5º . a remuneração dos 
membros da diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, será 
definida, anualmente, pela Assembleia Geral, considerando suas res-
ponsabilidades, tempo despendido em suas funções, a competência pro-
fissional, sua reputação e seu valor de mercado. §6º. Caso terminado o 
prazo de gestão para o qual foram eleitos, os diretores continuarão no 
exercício de seus cargos até a designação e posse dos respectivos subs-
titutos . artigo 14 . É expressamente vedado e será nulo de pleno direito 
o ato praticado por qualquer diretor ou procurador da Companhia, que 
envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios e operações 
estranhas ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil 
ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator . artigo 15 . a 
Companhia será representada, ativa e passivamente, judicial e extraju-
dicialmente, ou em qualquer documento que implique em assumir ou 
exonerar responsabilidade ou obrigação para a Companhia: (a) por dois 
diretores em conjunto; (b) por qualquer diretor em conjunto com um 
procurador; ou (c) por dois procuradores em conjunto, desde que inves-
tidos de especiais e expressos poderes . §Único . as procurações serão 
sempre outorgadas pela Companhia mediante assinatura de, no mínimo, 
2 Diretores, e conterão poderes expressos e específicos, com prazo de 
vigência não superior a 1 ano, com exceção das procurações a serem 
outorgadas com a cláusula ad judicia, que poderão ser firmadas para 
vigorar por prazo indeterminado . artigo 16 . o exercício do direito de 
voto em qualquer assembleia Geral em violação ao disposto neste esta-
tuto social deverá ser nulo e inválido com relação à Companhia, aos 
acionistas e a quaisquer terceiros . o presidente da assembleia Geral 
não deverá computar qualquer voto proferido em desacordo com o pre-
sente estatuto social . Capítulo V - Conselho Fiscal - artigo 17 . o Con-
selho Fiscal da Companhia, de funcionamento não permanente, será 
composto de 3 membros efetivos e de igual número de suplentes, que 
serão eleitos na assembleia Geral que deliberar a sua instalação, sendo 
os conselheiros escolhidos entre acionistas ou não, brasileiros e resi-
dentes no país, com a observância das prescrições legais . §1º . os mem-
bros efetivos do Conselho Fiscal ou os suplentes em exercício percebe-
rão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger. 
§2º . o Conselho Fiscal somente será instalado a pedido dos acionistas, 
conforme as determinações legais, caso em que cada período de seu 
funcionamento terminará na primeira aGo que for realizada após a sua 
instalação . Capítulo VI - exercício social, lucros, reservas e dividen-
dos - artigo 18 . o exercício social coincide com o ano civil, inician-
do-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano . 
Artigo 19. Ao final de cada exercício social os Diretores farão com que 
sejam preparados o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros 
ou prejuízos acumulados, as demonstrações dos resultados do exercício 
e as demonstrações das origens e aplicações de recursos, que deverão 
atender o que determina a legislação societária, contábil e fiscal aplicá-
veis . §Único . Nos quatro meses subsequentes ao término do exercício 
social, serão deliberadas em assembleia Geral e aprovadas ou não, as 
contas apresentadas pelos diretores, bem como aprovados ou não o 
balanço patrimonial e de resultado . artigo 20 . a Companhia poderá 
apresentar balanços intermediários a qualquer tempo, inclusive para 
fins de distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares, con-
soante o disposto no artigo 204 da lei 6 .404/1976 . artigo 21 . o lucro 
líquido do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constitui-
ção da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; (ii) o 
necessário, quando for o caso, para a constituição da reserva para con-
tingências, nos termos do artigo 195 da lei nº 6 .404/76; e (iii) o valor 
necessário para o pagamento do dividendo mínimo obrigatório, não 
cumulativo, que será de 1% do lucro líquido do exercício, ajustado nos 
termos do artigo 202 da lei 6 .404/76 . §Único . o saldo remanescente, 
depois de atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste 
artigo, terá a destinação determinada pela assembleia Geral de acio-
nistas com base na proposta da administração . Caso o saldo das reser-
vas de lucros ultrapasse o capital social, a assembleia Geral deliberará 
sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capi-
tal social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acio-
nistas . artigo 22 . os diretores poderão determinar, ad referendum da 
assembleia Geral, o levantamento de balanços em períodos inferiores 
ao período anual e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à 
conta de lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou intermediário . artigo 23 . os dividendos e os juros 
sobre capital próprio serão pagos nas épocas e locais indicados pela 
diretoria, revertendo em favor da Companhia os que não forem recla-
mados dentro de 03 anos após a data do início do pagamento . Capítulo 
VII - dissolução e liquidação - artigo 24 . a Companhia não pode dis-
solver-se ou entrar em liquidação, salvo nos casos previstos em lei, 
competindo à assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e ele-
ger, além do(s) liquidante(s), os membros do Conselho Fiscal, órgão 
este que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os 
poderes e remuneração . Capítulo VIII - reembolso - artigo 25 . em 
caso de recesso, o valor do reembolso será igual ao valor do patrimônio 
líquido das ações apurado de acordo com o último balanço aprovado 
pela assembleia Geral, observadas as demais disposições legais aplicá-
veis . Capítulo IX - disposições Gerais - artigo 26 . os casos omissos 
neste estatuto serão resolvidos pela assembleia Geral e regulados de 
acordo com o que preceitua a lei 6 .404/1976 . Capítulo X - Foro - 
artigo 27 . Fica desde já eleito o foro da cidade de belo Horizonte, 
estado do minas Gerais, para resolver toda e qualquer disputa ou con-
trovérsia que possa surgir entre a Companhia, seus acionistas, adminis-
tradores e membros do conselho fiscal, relacionada ou oriunda, em 
especial, da aplicação, validade, eficácia e interpretação das disposições 
deste estatuto social, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
especial ou privilegiado que seja . Confere com o original lavrado em 
livro próprio .
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CEAm BrASiL PLANoS DE SAÚDE S.A.
CNPJ/mF nº 18 .987 .107/0001-30

edital de disponibilização de documentos
o Presidente do Conselho de administração do Ceam brasil Planos de 
saúde s .a ., Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ/mF nº 
18 .987 .107/0001-30 e na aNs sob o nº 31 .147-2, no uso de suas prerro-
gativas previstas no artigo 8º . do estatuto social da empresa e nos ter-
mos do que dispõe os artigos 9º . e seguintes do mesmo estatuto, combi-
nados com os artigos 133 e seus incisos e parágrafos da lei nº 6 .404 de 
15/12/1976, faz saber aos senhores acionistas, que a partir da data de 
10/02/2021 estarão à disposição dos mesmos, para retirarem fotocópias 
se assim o desejarem, no endereço da sede da empresa, na Praça dou-
tor Carlos Victor, nº 01, bairro Varginha, município de Itajubá-mG, 

os seguintes documentos: relatório da administração sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; cópia 
das demonstrações financeiras; parecer dos auditores independentes; 
parecer do Conselho Fiscal e demais documentos pertinentes à apro-
vação das contas do ano de 2020 . e para ciência de todos os acionistas, 
publique-se o presente edital de Convocação, por três vezes, em jornal 
oficial e de grande circulação editado no Município de Itajubá, Estado 
de minas Gerais . Itajubá-mG, 10/02/2021 . luiz armando Teixeira – 
Presidente do Conselho de administração .(12, 17 e 24/02/2021)

5 cm -11 1445727 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES
ProCesso N° 702/20 . eXTraTo do CoNTraTo Nº 001/2021 

objeto: locação de onze impressoras, com serviço de manutenção e 
fornecimento de insumos, exceto papel . Contratada: a3 Comércio, 
locação e assistência Técnica de máquinas e equipamentos eireli, 
CNPJ 11 .931 .735/0001-55 . Valor global de r$ 46 .800,00 (quarenta e 
seis mil e oitocentos reais) . Governador Valadares, 03 de fevereiro de 
2021, Vereador regino da silva Cruz – Presidente .
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CÂmArA muNiCiPAL DE iTABirA
PreGÃo eleTrÔNICo CmI Nº 1/2021

a CÂmara muNICIPal de ITabIra torna público que fará rea-
lizar PreGÃo Na Forma eleTrÔNICa CmI Nº 1/2021, Pro-
Cesso Nº 6/2021, cujo objeto consiste na aquisição de aparelhos de 
ar condicionado, do tipo split Inverter e sistema de ventilação/renova-
ção de ar, para atender às necessidades da Câmara, de acordo com as 
exigências e quantidades estabelecidas no edital e seus anexos . a data 
limite para acolhimento das propostas: até 09/03/2021, às 12h00min . 
abertura das propostas: 09/03/2021 às 13h00min e início da sessão 
de disputa 09/03/2021 às 14 horas . o edital encontra-se à disposição 
dos interessados no sítio eletrônico www .licitacoes-e .com .br e www .
itabira .cam .mg .gov .br . , e na Coordenadoria de licitações e Contra-
tados da Câmara municipal de Itabira/mG, no horário de 12h00min 
às 18h00min . edital será disponibilizado a partir do dia 24/02/2021 . 
maiores informações (31) 3839 1576/1506 .

Itabira, 22 de janeiro de 2021 .
Vera regina soares Camilo Guimarães de oliveira

Pregoeira
4 cm -23 1449326 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA
 Pl 004/2021, P . PreseNCIal 004/2021

 Torna público aos interessados a realização do proc . licitatório em 
epígrafe . objeto: aquisição de materiais de consumo, descartáveis e 
correlatos, com entrega parcelada . . abertura dos envelopes no dia 
10/03/2021 às 14 horas . Informações tel: 37 3225-9200 . o edital 
encontra-se no site www .novaserrana .cam .mg .gov .br . 
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE/mG
reVoGaçÃo do ProCesso lICITaTÓrIo 

Nº 13 .535, leIlÃo 01/2021
referente a alienação de veículo de propriedade do município de Ita-
pagipe . demais informações pelo e-mail licitação@itapagipe .mg .gov .
br ou pelo telefone (34) 3424-9000 . Itapagipe/mG 19 de fevereiro de 
2021 . ricardo Garcia da silva – Prefeito .

2 cm -22 1449082 - 1

PrEFEiTo muNiCiPAL DE iTAPAGiPE
eXTraTo de edITal de CHamada PÚblICa N .° 01/2021 . 

objeto: aquisição de Produtos alimentícios advindos da agricultura 
Familiar e do empreendedor Familiar rural e suas organizações, obje-
tivando a merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino, 
conforme condições e especificações constantes no presente edital, para 
o exercício 2021 . os interessados deverão apresentar a documentação 
prevista no artigo 27, da resolução FNde nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de Venda até às 12:00 horas do dia 31 de março de 2021, no 
setor de licitação situado na rua 08 - nº 1000, na cidade de Itapagipe/
mG, CeP: 38240-000 . o edital na íntegra e todos os seus anexos estão 
à disposição no departamento de licitações da PmI e site www .itapa-
gipe .mg .gov .br . Informações através do telefone (34) 3424 9000, das 
11:00 às 17:00 horas, no endereço acima referido ou através do site 
www .itapagipe .mg .gov .br ou e-mail licitacao@itapagipe .mg .gov .br . 
Telefone 34-3424 9000 . Itapagipe/mG, 22 de fevereiro de 2021 .

4 cm -22 1448987 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG
aVIso de lICITaçÃo: PreGÃo PreseNCIal 012/2021

Tipo: menor Preço por Item – objeto: reGIsTro de Preços 
Para aQuIsIçÃo de madeIras . entrega dos envelopes: dia 
11 de março de 2021 às 09h00min – abertura dos envelopes: 11 de 
março de 2021 às 09h15min – Informações completas com a Pregoeira 
e equipe de apoio – Fones (035) 3834-1297/9-98314976, no horário 
de 09h00min as 16h00min, ou pelo email: licitacao@aguanil .mg .gov .
br . o edital se encontra na íntegra no site: https://www .aguanil .mg .gov .
br/portal/editais/1 .

2 cm -23 1449199 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPErCATA, 
PreGÃo PreseNCIal Para reGIsTro 

de Preços Nº 05/2021, 
menor preço, cujo objeto: registro de preços para futura e eventual a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de enge-
nharia, para execução de serviços na iluminação pública do município, 
com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e mão de obra 
especializada . abertura prevista para 08/03/2021 . Horário 09h:30min, 
à rua João massariol, 55, bairro Vila eugênio . Informações Tel . (33) 
3236-1867 . www .alpercata .mg .gov .br . rafael augusto França oliveira 
machado – Prefeito municipal .

3 cm -22 1448716 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS –– 
ProCesso lICITaTÓrIo: 046/2021-dIsPeNsa Nº 
015/2021-eXTraTo de CoNTraTo Nº017/2021 . 

objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças de car-
ros para atender as necessidades das diversas secretarias municipais, 
em caráter emergencial . Contratado: marcone daniel moreira Faria, 
CNPJ: 32 .046 .248/0001-80 . Valor Total do Contrato: r$25 .946,00 
(vinte e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais) . data da 
assinatura:18/02/2021 . maurosaN GoNçalVes maCHado– 
Prefeito municipal de alvinópolis, 23/02/2021 . 

2 cm -23 1449452 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA/mG 
PreGÃo PreseNCIal Nº 008/2021 . 

Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 008/2021, na data de 08/03/2021, às 08h30min, objetivando 
o registro de preço para futuras aquisições de medicamentos Éticos e 
Genéricos da Tabela Cmed para pronta entrega ao paciente . Informa-
ções no setor de licitações da Prefeitura municipal, situado na Praça 
manoel romualdo de lima, nº 221, Centro, araponga/mG, ou por tele-
fone . (31) 3894-1100 . araponga/mG, 19/02/2021 .

Prefeitura municipal de araponga/mG Pregão Presencial nº 009/2021 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº 009/2021, na data de 08/03/2021, às 10h00min, objetivando o 
registro de Preço para futuras aquisições de marmitex e self service, 
descritos e especificados no anexo I, para atender a demanda de todas 
as secretarias municipais . Informações no setor de licitações da Pre-
feitura municipal, situado na Praça manoel romualdo de lima, nº 221, 
Centro, araponga/mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . araponga/
mG, 23/02/2021 .

Prefeitura municipal de araponga/mG Pregão Presencial nº 010/2021 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 010/2021, na data de 08/03/2021, às 13h30min, objetivando 
o registro de Preço para futuras aquisições de produtos de padaria, 
descritos e especificados no anexo I, para atender a demanda de todas 
as secretarias municipais . Informações no setor de licitações da Pre-
feitura municipal, situado na Praça manoel romualdo de lima, nº 221, 
Centro, araponga/mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . araponga/
mG, 23/02/2021 .

Prefeitura municipal de araponga/mG Pregão Presencial nº 011/2021 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº 011/2021, na data de 08/03/2021, às 14h00min, objetivando o 
registro de Preço para futuras aquisições de produtos de suplemento 
alimentar, descritos e especificados no anexo I, para atender a demanda 
da secretaria municipal de saúde . Informações no setor de licitações 
da Prefeitura municipal, situado na Praça manoel romualdo de lima, 
nº 221, Centro, araponga/mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . ara-
ponga/mG, 23/02/2021 .

9 cm -23 1449496 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAÚJoS – mG
aVIso de CHamameNTo PÚblICo- 

CredeNCIameNTo 002/2021
Tipo: Preços Fixados na Tabela da Prefeitura- Objeto: Credenciar Ofi-
cinas mecânicas para a realização de serviços de mecânica Preventiva 
e Corretiva nos Veículos da Frota municipal aos Preços da Tabela da 
Prefeitura- entrega dos envelopes: a partir do dia 03 de março de 2021- 
Horário para recebimento e abertura dos envelopes: entre 13h00min e 
16h00min- dias Úteis- Informações completas com a Comissão Per-
manente de licitação da Prefeitura municipal de araújos/ mG- Fone: 
(37)3288-3010, no horário de 13h00min as 16h00min- licitação@arau-
jos .mg .gov .br

3 cm -23 1449629 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALEiA
aVIso CHamada PÚblICa 001/2021

o município de ataléia, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, a Chamada Pública nº 001/2021, no dia 29/03/2021 às 09:30 
horas, na sala de licitações, paraaquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao Pro-
grama Nacional de alimentação escolar – PNae, com dispensa de lici-
tação, considerando o disposto no art . 24, XII da lei 8 .666/93, na lei 
11 .947/2009 e nas resoluções Cd/FNde Nº 026/2013 e 04/2015 . edi-
tal e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala 
de licitações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, Cen-
tro, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários 
de 08:00 às 14:00 horas . ataléia/mG, 22 de fevereiro de 2021 . Pedro 
rodrigues de oliveira – Presidente CPl .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
014/2021 – será realizado no dia 10/03/2021, às 09:00 horas, o Pre-
gão Presencial nº 014/2021 – objeto: registro de preços para futuro e 
eventual fornecimento de internet via fibra óptica (exceto nos distritos), 
incluindo serviços de instalação e configuração na sede da prefeitura 
e demais órgãos . edital e informações encontram-se à disposição dos 
interessados na sala de licitações localizada na rua Governador Valada-
res, nº 112, Centro, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, 
nos horários de 08:00 às 14:00 horas . ataléia/mG, 22 de fevereiro de 
2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
015/2021 – será realizado no dia 10/03/2021, às 11:00 horas, o Pre-
gão Presencial nº 015/2021 – objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de lubrificantes automotivos, óleos hidráulicos e 
outros . 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, 22 de fevereiro de 2021 . 
Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
016/2021 – será realizado no dia 10/03/2021, às 13:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 016/2021 – objeto: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de equipamentos e material odontológico . 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, 22 de fevereiro de 2021 . Fernanda Nunes de 
oliveira - Pregoeira .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
017/2021 – será realizado no dia 15/03/2021, às 09:00 horas, o Pre-
gão Presencial nº 017/2021 – objeto: registro de preços para futuro 
e eventual locação de equipamentos reprográficos e fornecimento de 
serviços, compreendendo a colocação de multifuncionais, bem como a 
manutenção dos equipamentos e reparo dos mesmos, para atendimento 
a Prefeitura municipal de ataléia/mG . edital e informações encon-
tram-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, 22 de fevereiro de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
018/2021 – será realizado no dia 15/03/2021, às 11:00 horas, o Pre-
gão Presencial nº 018/2021 – objeto: registro de preços para futuro e 
eventual contratação de empresa especializada em locação de veículos, 
máquina e equipamentos com e sem motorista/operador, com e sem for-
necimento de combustível, com sistema integrado de gerenciamento e 
monitoramento de frotas para atendimento às necessidades das secreta-
rias municipais de ataléia/mg . edital e informações encontram-se à dis-
posição dos interessados na sala de licitações localizada na rua Gover-
nador 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, 22 de 
fevereiro de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
019/2021 – será realizado no dia 15/03/2021, às 14:00 horas, o Pre-
gão Presencial nº 019/2021 – objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte escolar das redes de ensino muni-
cipal e estadual no município de ataléia . edital e informações encon-
tram-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, 22 de fevereiro de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

16 cm -22 1448855 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA Do SuL – m.G.
 eXTraTo do PrImeIro Termo adITIVo À 

aTa de reGIsTro de Preços N° 002/2021 
 Contrato n° 015/2021 – Pregão Presencial n° 002/2021 – Processo 
licitatório edital n° 004/2021 – empresa Contratada: maurício benelli 
& Cia ltda . Contratante: Prefeitura municipal de bandeira do sul/mG . 
objeto: Fornecimento de combustíveis (diesel comum, diesel s10, 
álcool, gasolina comum) direto na bomba da proponente para atender 
a frota municipal . Fica pactuado entre as partes, o realinhamento no 
preço dos seguintes itens: Item 02 – diesel comum, no preço de r$ 
3,96 passa a vigorar o preço de r$ 4,05; Item 03 – diesel s10, no preço 
de R$ 4,02 passa a vigorar o preço de R$ 4,10. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas da ata de registro de Preços n° 002/2021 e Contrato 
015/2021 .edervan leandro de Freitas - Prefeito municipal

3 cm -23 1449316 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArBACENA– 
aVIso de lICITaçÃo -Pe 003/2021 – PrC 013/2021 . 

obJeTo: Contratação de empresas especializadas na prestação de ser-
viços de locação de contêiner-escritório e de gerador de energia elétrica 
de 50kva trifásico . abertura: 08/03/2021 – Horário: 14:00 . Informa-
ções: www .bll .org .br . licitacao@barbacena .mg .gov .br . maria a . eugê-
nia – diretora de licitações .

2 cm -23 1449454 - 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 3202102232026550219.
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