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FErroViA CENTro ATLÂNTiCA S/A
CNPJ/MF nº 00 .924 .429/0001-75 - NIre: 

31.300.011.879 (Companhia Aberta)
edITal de CoNVoCaçÃo - asseMBleIa Geral

ordINÁrIa e eXTraordINÁrIa de 30 aBrIl de 2021
Ficam os senhores acionistas da Ferrovia Centro atlântica s .a ., com 
sede na rua sapucaí, nº 383, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ 
nº 00.924.429/0001-75 (“Companhia”), convocados a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), que se 
realizará em 30 de abril de 2021, às 12h (doze horas), na sede social da 
Companhia, a fim de deliberarem: Em Assembleia Geral Ordinária:(i) 
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a des-
tinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020; e, (iii) Eleição de membrosdo Conselho de Administração 
indicado pelos empregados da Companhia. Em Assembleia Geral Extra-
ordinária: (iv) Apreciar a renúncia de membrodo Conselho de Adminis-
tração; e, (v) Fixação da remuneração anual e global dos administrado-
res da Companhia para o exercício de 2021 . Permanecem à disposição 
dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br), toda documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na Assembleia. Informamos que o acionista deve 
comparecer à Assembleia munido de documento de identidade e com-
provante de titularidade de ações de emissão da Companhia expedido 
pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer acionista 
constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para compare-
cer às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, 
o acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, 
sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há menos de 
1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado 
inscrito na ordem dos advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição 
financeira. No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá 
ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pes-
soa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o 
português, notarizados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem 
representar por procurador, solicitamos o envio do instrumento de pro-
curação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da 
Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação. Belo 
Horizonte/MG, 29 de março de 2021 . ernesto Peres Pousada Júnior - 
Presidente do Conselho de administração .

9 cm -30 1463334 - 1

HoSPiTAL SANTA GENoVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- lª Assembleia Geral Ordinária de 2021- 
28 de abril de 2021 - Primeira Convocação- O Presidente do Conselho 
de administração do Hospital santa Genoveva ltda ., nos termos da lei 
e do Contrato Social convoca os senhores sócios para reunirem-se na lª 
Assembleia Geral Ordinária de 2021 a ser realizada na sede do Hospi-
tal, sito à Av. Vasconcelos Costa, n° 962, bairro Martins, na cidade de 
Uberlândia-MG, no dia 28 de abril de 2021, em primeira chamada, às 
17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, e, em segunda e última cha-
mada, às 18 (dezoito) horas, com a presença de 75% (setenta e cinco 
por cento) do capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) a tomada e apreciação das contas da diretoria executiva e do Con-
selho Fiscal, após a leitura do parecer do Conselho Fiscal, e deliberação 
sobre o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Eleição do Conselho Fiscal; 
(iii) Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Dire-
toria executiva, diretoria Clínica e jetons de presença dos conselheiros 
administrativos e fiscais.
Não havendo quórum de instalação fica desde já determinada a segunda 
convocação para o dia 4 de maio de 2021, no mesmo horário e local, 
sem prejuízo de nova convocação editalícia. Nota: 1. A Assembleia 
acontecerá de forma presencial e digital, em virtude da pandemia do 
CoVId-19, visando mitigar o risco de propagação do Coronavírus 
e garantir a segurança de todos . esta opção está autorizada pela lei 
n° 14 .030/2020 e regulamentada pela Instrução Normativa dreI n° 
79/2020 e n° 81/2020 . 2 . recomenda-se que o acesso seja realizado 
antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos, evitando assim 
o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da Assembleia. 3. 
os sócios poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a adminis-
tração da Sociedade. Uberlândia-MG, 29 de março de 2021. Dr. João 
Batista alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de administração .
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miNASLiGAS S.A.
CNPJ 16 .933 .590/0001-45 - 

aVIso aos aCIoNIsTas- encontram-se à disposição dos acionistas, 
na sede da Companhia na Avenida Kenzo Miyawaki n.º 1.120, Distrito 
Industrial Ministro Jorge Vargas, Pirapora, MG, os documentos refe-
ridos no art . 133 da lei 6404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020. Pirapora, 25 de março de 2021 - Henrique 
simões zica - diretor Presidente .
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Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ArAPuá-mG.
adITIVo de CoNTraTo . 

CoNTraTada: Welder de FÁTIMa de alMeIda-Me . Pro-
Cesso Nº . 001/2018 . PreGÃo PreseNCIal Nº . 001/2018 . Prazo 
de vigência: 19 de março de 2021 a 19 de maio de 2021.
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CÂmArA muNiCiPAL DE CLáuDio – mG
– TerMo adITIVo Nº 2021 .03 .15 .01 

– ao Contrato Administrativo n° 2019.01.01 – Objeto: Locação de sof-
tware de gestão pública – Contratada: AGP – CNPJ: 10.532.822/0001-77 
- Valor total de r$61 .175,00 (sessenta e um mil, cento e setenta e cinco 
reais) – vigência: de 22/03/2021 a 21/03/2022 – inteiro teor em www.
camaraclaudio.mg.gov.br.
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CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA – mG
ProCesso adMINIsTraTIVo Nº 017/2021 

ModalIdade ToMada de Preço Nº 01/2021
Torna Público o Processo de Administrativo nº 017/2021 Modalidade 
Tomada de Preço nº 01/2021 Objeto: Prestação de Serviços Técnicos 
especializados de advocacia ,para assessoria e consultoria jurídica de 
alta indagação , na área de direito público , notadamente na área de 
direito Constitucional ,administrativo e processo legislativo bem como 
apresentação junto a justiça comum e federal e tribunal de Conta do 
estado , dotação 3 .3 .90 .35 .00 serviços de Consultoria dia 05 de maio 
de 2021 às 14:00 h local : Câmara Municipal de são José da lapa-rua 
PadreJosé dias nº 965 centro . Informações do edital site : www .cama-
rasjl.mg.gov.br, email : licitacao@camarasjl.com.br tel :031-36231065 
com a servidor Marcelo Neves Costa
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ACAiACA.
PreGÃo Na ModalIdade PreseNCIal 010/2021 

Torna público Processo Licitatório PRC:023/2021 para Contratação de 
empresa para o Fornecimento de Materiais de Construção (Bica cor-
rida, pedra de mão, Canos...etc.), de acordo com o termo de Referên-
cia . a sessão será realizada no dia 14/04/2021 às 14h00min . atenção: a 
única forma de obtenção do edital é através do portal da transparência. 
Qualquer modificação, alteração, suspensão, adiamento, cancelamento, 
será informado através deste portal, e através do Diário Oficial do 
estado . Maiores informações, dúvidas, Questionamentos serão escla-
recidos através do Modulo de licitações no portal . Telefone (31) 3197 - 
5005 (Ramal 110) - Cristiano Abdo de Souza – Presidente de CPL.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG
PreGÃo PreseNCIal N° 010/2021

Publica Extrato de Ata de Registro de Preços, Objeto Registro de preços 
para eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de areia, 
Brita, Bloco sextavado, Paralelepípedo, Meio Fio pré-moldado, em 
atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de almenara/MG . 
ata de registro de Preço n°014/2021, empresa: eM PÉ aVeNIda 
MaTerIaIs de CoNsTruçÃo eIrelI, Valor: r$ 412 .000,00 . 
Vigência: 11/03/2021 a 10/03/2022. Ata de Registro de Preço n° 
015/2021, empresa: GasCor – GÁs, CoNsTruções e rePre-
SENTAÇÕES EIRELI, Valor: R$ 366.800,00. Vigência: 11/03/2021 a 
10/03/2022 . ata de registro de Preço n° 016/2021, empresa: HeXa 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, Valor: R$ 101.000,00. Vigên-
cia: 11/03/2021 a 10/03/2022 . ata de registro de Preços n°017/2021 . 
Empresa: RENATO ALVES SOUSA, Valor: R$ 133.000,00. Vigên-
cia: 11/03/2021 a 10/03/2022 . ata de registro de Preço n 018/2021 . 
empresa: reYNaN rIBeIro roCHa, Valor: r$2 .230 .800,00 . 
Vigência: 12/03/2021 a 11/03/2022. Ademir Costa Gobira – Prefeito 
Municipal .
PreFeITura MuNICIPal de alMeNara/MG - PreGÃo Pre-
SENCIAL N° 016/2020 Publica Extrato de Contrato, Objeto Registro 
de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica na aquisição 
de “toner” para Impressora, de acordo as demandas das Secretarias 
Municipais da Prefeitura de almenara – MG . Contrato n° 062/2021, 
Empresa: VB COMERCIAL LTDA ME, Valor: R$ 6.917,00. Vigência: 
10/03/2021 a 08/06/2021. Ademir Costa Gobira – Prefeito Municipal.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS 
PreGÃo 018/2021

PREGÃO Nº 018/2021. Objeto:Implantação de Registro de Preços, 
visando aquisições futuras de medicamentos de referência, genéricos e 
similares contidos na TaBela CMed Câmara de regulação do Mer-
cado de Medicamentos, conforme a necessidade do município, tipo 
maior desconto percentual sobre a tabela, coluna ICMS 18% para éti-
cos e similares e 12% para genéricos e especificações contidas neste 
instrumento:data: 14/04/2021 às 13:00 horas . o edital está à disposição 
dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de alpinópolis/MG, 
pelo telefone (35) 3523.1808, e-mail licitacao@alpinopolis.mg.gov.br. 
e no site www.alpinopolis.mg.gov.br. Alpinópolis/MG, 30 de Março de 
2021 . rafael Henrique da silva Freire, Prefeito Municipal .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AmPAro Do SErrA.
edITal de PreGÃo – 09/2021

– Objeto: Registro de Preços objetivando futura e eventual aquisição 
de materiais odontológicos para atender as demandas da secretaria de 
Saúde do município de Amparo do Serra, conforme especificações do 
Edital e Termo de Referência. Informações: e-mail: licitacao@amparo-
doserra.mg.gov.br, telefone: (31) 3895-5158. Samuel Faustino de Oli-
veira – Pregoeiro Municipal .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELÂNDiA
aVIso de lICITaçÃo

ProCesso N° 058/2021, PreGÃo eleTrÔNICo Nº 014/2021
a Prefeitura de andrelândia, por intermédio de sua Pregoeira e equipe 
de Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que rea-
lizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo Menor Preço por 
Item, em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de 
Brasília- DF) do dia 15/04/2021 ,através do site https://www.bll.org.
br/, destinado a Registro de Preço para futuras e eventuais contrata-
ções de empresas para fornecimento de materiais de consumo (com e 
sem registro) para a secretaria de saúde do Município de andrelândia 
– MG . o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado abaixo ou nos sites https://www.bll.org.br/ e também pelo site 
www.andrelandia.mg.gov.br. Andrelândia, 30/03/2021. Aline Rizzi 
– Pregoeira .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArCoS/mG
aVIso de edITal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº315/2021
ToMada de Preços Nº004/2021

oBJeTo: Construção de empresa para construção de passarela em 
estrutura metálica, com fundação em concreto armado, no Parque aquá-
tico municipal .
ABERTURA DA SESSÃO: Dia 19 de abril de 2021, AS 16:00 horas.
loCal: departamento de licitações e Contratos, situado à rua Getú-
lio Vargas, nº 228 – centro – arcos/MG
CoNsulTas ao edITal:
Na internet, no site www.arcos.mg.gov.br ou no Departamento de Lici-
tações e Contratos supracitado
ESCLARECIMENTOS:e-mail : arcoslicita@arcos.mg.gov.br, fac-sí-
mile /telefone: (37) 3359-7905
departamento de licitações e Contratos supracitado
arcos, 29 de março de 2021 .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
aVIso de lICITaçÃo PreGÃo Nº 30/21, 

Processo Licitatório nº 54/21 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 
aquisição de itens de alimentação escolar para atender as escolas muni-
cipais, creches e Apae. Data: 15/04/21 – Quinta-feira - abertura prevista 
para as 12:10 horas . Mais informações e edital completo junto à Pre-
feitura Municipal de areado situado à Praça Henrique Vieira, 25, Cen-
tro, areado-MG, pelo telefone (35) 3293-1333, ramal 230, pelo e-mail: 
compras@areado.mg.gov.br ou pelo site www.areado.mg.gov.br.
atas de registros de preços e contratos do pregão nº 22/21 ref . a 
aquisição de materiais de construção . Partes: Prefeitura x PardI-
NHos BloCos lTda .: ata de registro de preços nº 22/21, valor r$ 
41.550,00, ass.: 15/03/21 e vigência: 14/03/22 e contrato nº 49/21, valor 
R$ 20.775,00, ass.: 15/03/21 e vigência: 31/12/21; OTÁVIO RODRI-
Gues FIlHo MINeraçÃo lTda . – Me: ata de registro de preços 
nº 21/21, valor R$ 18.000,00, ass.: 15/03/21 e vigência: 14/03/22 e con-
trato nº 48/21, valor R$ 9.000,00, ass.: 15/03/21 e vigência: 31/12/21.
Homologação, adjudicação, ata de registro de preço e contrato do 
pregão nº 15/21 ref . reGIsTro de Preços para contratação de 
empresa especializada em serviços de serralheria com material incluso 
para suprir as necessidades das secretarias relacionadas a esta Prefei-
tura . Partes: Prefeitura x J .a IMPleMeNTos aGrÍColas lTda .: 
ata de registro de preços nº 16/21, valor r$ 318 .000,00, ass .: 09/03/21 
e vigência: 08/03/22 e contrato nº 42/21, valor R$ 159.000,00, ass.: 
09/03/21 e vigência: 31/12/21.
Homologação, adjudicação, atas de registros de preços e contratos do 
pregão nº 03/21 ref . reGIsTro de Preços para contratação de 
pessoas jurídicas especializadas em consultas médias para os benefi-
ciários do sistema Único de saúde do Município de areado . Partes: 
Prefeitura x CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA. - EPP.: ata de regis-
tro de preços nº 28/21, valor R$ 287.000,00, ass.: 25/03/21 e vigên-
cia: 24/03/22 e contrato nº 60/21, valor r$ 81 .800,00, ass .: 25/03/21 
e vigência: 31/12/21; HUMANIZAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.: 
ata de registro de preços nº 29/21, valor r$ 160 .000,00, ass .: 25/03/21 
e vigência: 24/03/22.
Aviso de Licitação Pregão nº 35/2021, Processo nº 64/2021 - Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de óleos lubrificantes, fluído 
de freio e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal . 
Data da  abertura: 14/04/2021 – quarta-feira, abertura prevista para às 
12:30 hs . Mais informações e edital completo junto à Prefeitura Muni-
cipal de areado, à Praça Henrique Vieira, 25 – Centro – areado/MG, 
pelo telefone (35) 3293-1333, (35) 99975-5811, ramal 209, pelo e-mail: 
compras@areado.mg.gov.br ou pelo site www.areado.mg.gov.br

adjudicação, Homologação, ata e Contrato do Pregão nº 14/2021 . 
Objeto: aquisição de venenos e botinas. Adjudicação 15/03/2021 e 
homologação 17/03/2021 . Partes: Prefeitura X BIddeN CoMer-
CIal lTda . ata nº 27/2021, valor r$ 15 .310,00, ass . 24/03/2021, 
vigência: 23/03/2022, Contrato nº 57/2021, valor R$ 15.310,00, 
ass. 24/03/2021, vigência: 31/12/2021. Douglas Ávila Moreira 
– Prefeito .
adjudicação, Homologação, ata e Contrato do Pregão nº 24/2021 . 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de cha-
veiro . adjudicação 22/03/2021 e homologação 25/03/2021 . Partes: 
Prefeitura x edValdo INÁCIo de lIMa 13794466861 . ata nº 
31/2021, valor R$ 36.984,00, ass. 26/03/2021, vigência: 24/03/2022, 
Contrato nº 61/2021, valor R$ 19.328,00, ass. 26/03/2021, vigência: 
31/12/2021 . douglas Ávila Moreira – Prefeito .
Edital de Inexigibilidade/Credenciamento nº 013/2021 – Objeto: cre-
denciar cartórios de notas interessados na prestação dos serviços de 
autenticação de documentos e reconhecimento de firmas ao Municí-
pio de Areado. Data da abertura: 20/04/2021 às 13:00hs. Mais infor-
mações  junto à Prefeitura Municipal de areado, à Praça Henrique 
Vieira, 25 – Centro – areado/MG, pelos telefones (35) 3293-1333, 
ou pelo site www.areado.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitação@are-
ado.mg.gov.br
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA .
aVIso de lICITaçÃo .

Pregão 021/2021. Abertura: 16/04/2021 ás 08:00 horas. Objeto: Con-
tratação de serviços especializados de apoio administrativo nas áreas 
de compras e licitações, visando atendimento das demandas do Muni-
cípio de ataléia/MG . Interessados poderão retirar o edital no edifício 
sede da Prefeitura Municipal de ataléia, sala da CPl, localizada na 
rua Governador Valadares, 112, centro – CeP: 39 .850-000, ataléia/
MG . Gilson Botelho Bastos – Prefeito do Município .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
eXTraTo de TerMo adITIVo

- 16º Termo aditivo ao Contrato nº 06-002/2011 . data da assina-
tura: 11/03/2021 . Partes: PMBC x Nalda FraNCIsCa de lIMa . 
Objeto: Fica alterada a Cláusula Segunda do contrato restando con-
vencionado sua prorrogação por 3 (três) meses, encerrando-se em 
30/06/2021 .
- 1º Termo aditivo ao Contrato nº 03-003/2021 . data da assinatura: 
17/03/2021 . Partes: PMBC x CNa MulTIForMaTo e loGIs-
TICA LTDA - ME. Objeto: Fica alterada a Cláusula Terceira do con-
trato, restando convencionado o aditamento de 75 (setenta e cinco) 
cestas básicas, passando de 300 (trezentos) para 375 (trezentos e 
setenta e cinco) unidades, o que totaliza um acréscimo de 25%, alte-
rando o valor global de R$ 29.883,00 (vinte nove mil oitocentos e 
oitenta e três reais) para R$ 37.353,75 (trinta e sete mil trezentos e 
cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
- 3º Termo aditivo ao Contrato nº 07-002/2019 . data da assinatura: 
29/03/2021 . Partes: PMBC x aCTCoN soluções WeB lTda 
- EPP. Objeto: Fica suprimido o item 008 do contrato, o qual pos-
sui o valor mensal de r$ 2 .400,00 (dois mil e quatrocentos reais) . o 
valor total mensal devido à contratada passa de r$ 7 .204,45 (sete mil 
duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para r$ 4 .804,45 
(quatro mil oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 
totalizando um decréscimo de 37,20% ao valor mensal inicialmente 
contratado .
- 3º Termo aditivo ao Contrato nº 08-005/2020 . data da assinatura: 
30/03/2021 . Partes: PMBC x ITÁlIa CoNsTruTora e INCor-
PORADORA EIRELI. Objeto: Fica alterada a Cláusula Terceira do 
contrato restando convencionado o acréscimo de aproximadamente 
11,54% ao valor inicial, o que corresponde a r$ 53 .137,48 (cinquenta 
e três mil cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), alte-
rando o valor global de R$ 460.635,59 (quatrocentos e sessenta mil 
seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para r$ 
513.773,04 (quinhentos e treze mil setecentos e setenta e três reais e 
quatro centavos) .
- 2º Termo aditivo ao Contrato nº 10-001/2020 . data da assinatura: 
30/03/2021 . Partes: PMBC x ouro eNGeNHarIa e CoNsul-
TORIA EIRELI - EPP. Objeto: Em razão do reequilíbrio-econômico 
financeiro do contrato, fica acrescida a importância de R$ 12.101,47 
(doze mil, cento e um reais e quarenta e sete reais), alterando o valor 
global de R$ 173.253,49 (cento e setenta e três mil duzentos e cin-
quenta e três reais e quarenta e nove centavos) para R$ 185.354,96 
(cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro mil e 
noventa e seis centavos) .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG,
eXTraTo de aTas de reGIsTro de Preços 

do Processo licitatório nº 02/21, Pregão Presencial para regis-
tro de Preços nº 01/21, para contratação de empresa especializada 
para Aquisição de Tubos em PVC. Assinatura: 02/03/2021. Ata de 
rP 13/2021:CoNsTru MaIs MaTerIaIs de CoNsTruçÃo 
eIrelI - Me com valor de r$ 102 .472,50 (Cento e dois mil qua-
trocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos),ata de rP 
14/2021: KaraÍBa MaTerIaIs de CoNsTruçÃo lTda - 
ePP com valor de r$ 445 .996,20 (Quatrocentos e quarenta e cinco 
mil novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos), ata de rP 
15/2021:PolYVIN PlÁsTICos e derIVados lTda com valor 
de r$ 113 .850,00 (Cento e treze mil e oitocentos e cinquenta reais) . 
as atas encontram-se disponíveis na íntegra no Portal do Município 
- www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitações - Nº do Pregão - Contra-
tos . Barão de Cocais, 30 de março de 2021 . décio Geraldo dos san-
tos - Prefeito Municipal, conjuntamente com douglas aleixo Pena 
- Secretária Municipal de Obras e Saneamento.

4 cm -30 1463198 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, 

Pregão eletrônico nº 012/2021, do tipo menor preço por item, visando 
o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
– café, açúcar e leite em pó integral, para atendimento as necessi-
dades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações 
estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do edital. O pregão 
eletrônico será realizado por meio do sistema licitações-e do Banco 
do Brasil. Moda de disputa: Aberto e fechado. Início de acolhimento 
de propostas: 01/04/2021 às 10h00min . limite de acolhimento e 
abertura das propostas: 14/04/2021 às 08h30min. Início da disputa: 
14/04/2021 às 09h30min. Referência de tempo: Horário de Brasília. 
o edital na íntegra encontra-se disponível no site www .licitacoes-e .
com.br - Licitação[nº 863864] e no Portal do Município: www.bara-
odecocais.mg.gov.br - Licitação - PE 12/2021. Domingos Sávio dos 
santos - secretário Municipal de Planejamento e administração . 
Barão de Cocais, 30 de março de 2021 .

4 cm -30 1463226 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
raTIFICa o ProCesso de INeXIGIBIlIdade Nº 0012/2021

Sequência Nº 001/2021 - Chamamento Pública n° 0001/2021 com 
fundamento na lei Federal nº 8 .666/93, lei nº 11 .947/09, resoluções 
nº 26/2013 e 04/2015, objetivando a aquisição de produtos da agricul-
tura familiar para atender a merenda das escolas municipais, em aten-
dimento a Secretaria Municipal de Educação. O valor global da con-
tratação será de r$ 221 .639,40 (duzentos e vinte e um mil seiscentos 
e trinta e nove reais e quarenta centavos) com a empresa associação 
dos agricultores Familiares de Barão de Cocais e região - aaGrI-
BarÃo – CNPJ 14 .136 .511/0001-40 . Barão de Cocais, 30 de março 
de 2021 . décio Geraldo dos santos – Prefeito Municipal .

3 cm -30 1463452 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArBACENA 
PreGÃo eleTrÔNICo

Pe 002/2021 – PrC 003/2021 . oBJeTo: rP para aquisição de 
ração canina . FICa adIada a lICITaçÃo Para o dIa: 
05/04/2021 – Horário: 14:00 . Pregoeira: adriana rodrigues Costa . 
Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – 
diretora de licitações .

2 cm -30 1463122 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArBACENA
aVIso de lICITaçÃo

Pe 006/2021- PrC 012/2021- rP aquisição de medicamento cola-
genase para SESAP. Abertura: 15/04/2021 as 14:00 . Barbacena, 
29/03/2021. cadastro e informações bllcompras.com. licitacao@
barbacena.mg.gov.brlicitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria Apare-
cida eugenia . diretora de licitações .

2 cm -30 1463121 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE
- aVIso de lICITaçÃo 

Pregão presencial no sistema registro de preços n°034/2021, PrC 
n° 048/2021, Data de abertura: 30/04/2021, horário: 7h15min.
Objeto:Registro de preços para aquisição de kits de higienização 
e conscientização para atender ao serviço de saúde municipal, con-
forme resolução ses/MG165 de 20 de julho de 2020, conforme 
anexo I .Cópia do edital na avenida Tocantins, n°57, Centro, Belo 
Vale MG, licitacaopmbelovale@gmail.com/licitacao@belovale.
mg.gov.br ou pelo site www.belovale.mg.gov.br.
Belo Vale aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte um.

Waltenir Liberato Soares
Prefeito Municipal

3 cm -30 1462967 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BorDA DA mATA - mG
eXTraTo do TerMo adITIVo TeMPoral 

do CoNTraTo Nº 006/2021
oBJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos para atendimento no Pronto Socorro e Ambulatório 
Médico Municipal - CoNTraTada: Med-Clin Mariense lTda - 
ePP, CNPJ nº 03 .776 .660/0001-57 . - Valor: r$ 113 .620,00 (cento 
e treze mil e seiscentos e vinte reais) . Prazo adITIVado: 30 
(trinta) dias . assINaTura: 30/03/2021 . VIGÊNCIa: 01/04/2021 
a 30/04/2021 . doTaçÃo orçaMeNTÁrIa: 02 03 02 10 302 
0013 2 .071 339039 – FICHa 187 .

Borda da Mata – MG, 30 de março de 2021 .
Celso do amaral

secretário Municipal de saúde
3 cm -30 1463231 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BorDA DA mATA - mG
eXTraTo do seGuNdo TerMo adITIVo 

TeMPoral do CoNTraTo Nº 009/2021
oBJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de apoio aos fiscais municipais durante a fiscalização 
do comércio e barreiras sanitárias para o combate ao COVID-19 - 
CoNTraTada: décio de Moraes Martins 01621453812, CNPJ nº 
27 .752 .453/0001-20 . – Valor: r$ 12 .090,00 (doze mil e noventa 
reais) . Prazo adITIVado: 31 (trinta e um) dias . assINaTura: 
30/03/2021 . VIGÊNCIa: 31/03/2021 a 30/04/2021 . doTaçÃo 
orçaMeNTÁrIa: 02 03 04 10 305 0011 2 .082 339039- FICHa 
323 .

Borda da Mata – MG, 30 de março de 2021 .
Celso do amaral

secretário Municipal de saúde
3 cm -30 1463520 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo eleTrÔNICo 26/2021 o Município de Botelhos, atra-
vés de sua Pregoeira e da Equipe de Apoio, torna público o Processo 
de licitação nº 32/2021, Pregão eletrônico 26/2021, que tem por 
objeto: O registro de preços para a aquisição de materiais plásti-
cos descartáveis . Valor estimado: r$ 63 .999,30 (sessenta e ter mil, 
novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) . *licitação 
exclusiva para Micro e Pequenas empresas nos termos do artigo 31 
da lei Complementar 57/2013 c/c os artigos 47 e 48 da lei Comple-
mentar 123/2006. Início do recebimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação: às 12h00min do dia 05/04/2021. Limite 
para acolhimento das propostas de preços e documentos de habili-
tação: às 12h00min do dia 14/04/2021 . Início da sessão de disputa 
de Preços: às 13h00min do dia 14/04/2021. Referência de tempo: 
horário de Brasília (dF) . local: Portal: Bolsa de licitações do Bra-
sil – BLL www.bll.org.br. Informações: licita3@botelhos.mg.gov.
br e licita2@botelhos.mg.gov.br; site: http://www.botelhos.mg.gov.
br/licitacoes.

daniela ronquini Figueiredo Ferreira – Pregoeira/ 
eduardo José alves de oliveira- Prefeito

5 cm -30 1463591 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBuÍ/mG 
aVIso de rePuBlICaçÃo de lICITaçÃo 

PrC Nº . 189/2021 – Pregão Nº . 026/2021 – oBJeTo: registro de 
Preços de recarga de cilindros oxigênio medicinal. A abertura do 
certame será as 14h do dia 16/04/2021 . o edital encontra-se no site 
https://www.prefeituradecambui.mg.gov.br e no Depto. de Licita-
ções . Inf .: (35) 3431-1167 .

2 cm -30 1463424 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE-mG,
eXTraTo de dIsTraTo do CoNTraTo Nº 270/2020

- Contratante: Município de Campina Verde/MG, CNPJ sob o nº 
18 .457 .291/0001-07, Contratado: deck Construtora eIrelI – Me, 
CNPJ: 36.607.945/0001-13. Objeto: O presente Distrato tem por 
objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato nº 270/2020, cujo 
objeto é a Contratação de empresa de Engenharia Civil especiali-
zada em construção, para execução das obras do Centro de Con-
vivência Social, a ser construído a Avenida 5 nº 239, no Distrito 
de Honorópolis, com a área de 169,68 M² (cento e sessenta e nove 
metros quadrado e sessenta e oito decímetros quadrados) de cons-
trução com as seguintes coordenadas – 19564629, -5013942, sob 
o regime de execução indireto empreitada global considerando 
incluídos nesta obra, todos os serviços relacionados a mobilização 
e desmobilização carga e descarga de matérias, ferramentas e equi-
pamentos, taxas de leis sociais e riscos de trabalho, licenças bene-
fícios e despesas diretas e indiretas matérias, mão de obra além de 
qualquer outro custo envolvido para se alcançarem os objetivos da 
presente obra, de conformidade com as especificações contidas no 
edital de Tomada de Preço nº 03/2020, seus anexos e proposta apre-
sentada e aprovada processo nº 0009486 e de acordo com as normas 
pertinentes da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), 
com recursos financeiros oriundos do Ministério da Cidadania – 
emenda parlamentar nº 27690001 – convênio/contrato de repassa 
de repasse nº 884085/2019mcidadania/caixa, de 04/11/2019 e seu 
primeiro termo aditivo de 14/10/2020, proposta 002300/2019 . do 
Fundamento legal - art . 79 da lei nº 8 .666/93 . data de assina-
tura - 30/03/2021 .

6 cm -30 1463308 - 1
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