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SAAE DE SÃo LourENÇo/mG – 

aviso: Pregão Eletrônico nº . 008/2020, objeto: registro de preços de 
notebooks, computadores desktop e monitores . data: 12/02/2020 às 
15:00h . Edital na íntegra disponível nos sites www .saaesaolourenco .
mg .gov .br e www .licitacoes-e .com .br

1 cm -28 1317212 - 1

 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE ViÇoSA – mG. 

Contrato SAAE 004/2020. Registro de preços para firmar termo de 
contrato de expectativa de prestação de serviços de análises em amos-
tras de água e efluente. Contratada: ARAXÁ AMBIENTAL LTDA, 
CNPJ: 03 .417 .494/0001-00 . Período: 04/02/2020 a 03/02/2021 . Valor 
total do contrato r$ 380 .596,00 . Contratante: saaE . data da assina-
tura: 28/01/2020 . luciano Piovesan leme – diretor presidente . Viçosa 
28/01/2020 .

 sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E EsGoTo dE VIçosa – mG . 
Contrato SAAE 005/2020. Registro de preços para firmar termo de con-
trato de expectativa de prestação de serviços de análises em amostras de 
água e efluente. Contratada: LABORATÓRIO CERTIFICAR LTDA, 
CNPJ: 11 .166 .489/0001-92 . Período: 04/02/2020 a 03/02/2021 . Valor 
total do contrato r$ 47 .972,40 . Contratante: saaE . data da assina-
tura: 28/01/2020 . luciano Piovesan leme – diretor presidente . Viçosa 
28/01/2020 . 

4 cm -28 1317253 - 1

 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE ViÇoSA – mG. 

Contrato saaE 003/2020 . aquisição de placas informativas em PVC 
e adesivos para plotagem para atender as necessidades do saaE . Con-
tratada: rCPrINT ComuNICaçÃo VIsual lTda - mE, CNPJ: 
30 .843 .884/0001-07 . Período: 28/01/2020 a 27/01/2021 . Valor total 
do contrato r$ 11 .400,00 . Contratante: saaE . data da assinatura: 
28/01/2020 . luciano Piovesan leme – diretor presidente . Viçosa 
28/01/2020 .

sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E EsGoTodE VIçosa-mG
o saaE dE VIçosa-mG, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o rECoNHECImENTo/raTIFICaçÃo do processo 
n .º 005/2020, proveniente do processo de compra compartilhada rea-
lizado pelo CIsab nº 050/2019, Pregão nº 007/2019, de registro de 
preços para expectativa de realização de serviços de análise de água e 
efluentes, onde sagraram vencedoras dos itens solicitados pelo SAAE 
as seguintes empresas com os respectivos valores: araXÁ ambIEN-
Tal lTda - valor total r$ 380 .596,00 e laboraTÓrIo CErTIFI-
Car lTda – valor total r$ 47 .972,40 . luciano Piovesan leme – dire-
tor Presidente . Viçosa, 28 de janeiro de 2020 .

5 cm -28 1317213 - 1

SPE - PArAuAPEBAS EmPrEENDimENToS 
imoBiLiárioS LTDA.

CNPJ: 21 .143 .330/0001-06 - NIrE 31210245111
EdITal dE CoNVoCaçÃo dE rEuNIÃo dE sÓCIos

Ficam convocados os sócios da sPE – ParauaPEbas EmPrEEN-
dImENTos ImobIlIÁrIos lTda ., (“sociedade”) a se reunirem em 
reunião de sócios, a ser realizada em primeira convocação no dia 05 de 
fevereiro de 2020, às 14h30min, na cidade de belo Horizonte, Estado 
de minas Gerais, na rua da bahia, nº 1 .900, 6° andar, bairro lourdes, 
CEP: 30.160-011, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. 
aumento do capital social da sociedade; 2 . alteração da administração 
da sociedade, com eleição de novos membros; 3 . alteração do ende-
reço da sede da sociedade; e 4 . Inclusão de cláusula no Contrato social 
prevendo a possibilidade de exclusão extrajudicial de sócios . Nova 
lima/mG, 16 de janeiro de 2020 . Guilherme augusto santos lodi . 
leonardo leão Figueiredo .

4 cm -22 1315399 - 1

BB CHurrASCAriA E rESTAurANTE S/A
 CNPJ nº 27 .375 .488/0001-98

Edital Convocação - assembleia Geral Extraordinária
 Ficam os senhores acionistas em pleno gozo de seus direitos sociais, 
na forma do Estatuto social da bb CHurrasCarIa E rEsTaura 
s/a, Capítulo V, convocados para comparecerem à assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na sala de reuniões do escritório de advo-
cacia Pra advogados / Pimenta da rocha, andrade, no seguinte ende-
reço: rua santa rita durão, nº 1 .143, 12º andar, savassi, CEP 30 .140-
110, belo Horizonte/mG, na segunda-feira, dia 03 de fevereiro de 2020, 
em primeira convocação às 10:00 horas, e às 10:30 horas em segunda 
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) aber-
tura dos Trabalhos; 2) Contas dos exercícios dos anos de 2016, 2017 e 
2018; 3) alteração do Estatuto social; 4) aumento Capital social; 5) 
Inclusão de novas atividades no objeto social: estacionamento, fabri-
cação e venda de temperos e comércio varejista e atacadista de carnes 
(butique de carnes); 6) Ratificação da contratação da auditoria finan-
ceira e contábil da companhia; 7) outros assuntos de interesse da socie-
dade; aos acionistas impedidos de comparecer, lembro que conforme 
previsto no art . 7º, §3º do Estatuto da sociedade, “poderão fazer-se 
representar na assembleia Geral por procurador constituído a menos de 
01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advo-
gado” dando poderes para seu representante comparecer e votar em seu 
nome os assuntos constantes da respectiva ordem do dia . Finalmente, 
esclarecemos que, para funcionamento da assembleia em 1ª convoca-
ção, é necessária a presença de com acionistas que representem 2/3 
do capital social com direito a voto, e em 2ª convocação com qual-
quer número dos acionistas . agradecemos de antemão sua compreen-
são e colaboração e ficamos à sua disposição para esclarecimentos e 
informações .

 belo Horizonte, 24 de janeiro de 2020
maurício Teixeira serva - diretor Presidente

7 cm -24 1316596 - 1

SomAi NorDESTE S/A
 CNPJ/mF n .º 22 .673 .347/0001-38 - NIrE 3130003648-1

EdITal dE CoNVoCaçÃo
assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa

 Ficam convocados os senhores acionistas da somai Nordeste s/a 
(“Companhia”) na forma prevista no art . 124 da lei n .º 6 .404/1976, 
a comparecerem à assembleia Geral Extraordinária (“assembleia”), 
a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na cidade de montes Claros, Estado de 
minas Gerais, na rodovia br 365, Km 14, s/n, Estrada para Pirapora, 
Zona Rural, CEP 39403-203, a fim de deliberarem sobre as seguin-
tes matérias constantes da ordem do dia: (i) atualização dos registros 
cadastrais da Companhia; (ii) realização de grupamento de ações da 
Companhia, conforme proposta apresentada pelo Conselho de admi-
nistração da Companhia no âmbito da reunião do Conselho de admi-
nistração, realizada em 24 de janeiro de 2020 (“rCa”), bem como, 
em sendo aprovada a referida proposta, deliberar sobre suas respec-
tivas condições; (iii) conversão da totalidade das ações preferenciais 
das classes “a”, “b”, “C”, “d” e “F” em ações ordinárias com os mes-
mos direitos, preferências e vantagens das ações ordinárias atualmente 
existentes, conforme proposta apresentada no âmbito da rCa; e (iv) 
alteração do Estatuto social da Companhia para excluir todas e quais-
quer referências às ações preferenciais da classe “E”, uma vez que não 
existem quaisquer ações de tal classe em circulação, conforme proposta 
apresentada no âmbito da rCa . Todos os documentos e informações 
pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na assem-
bleia se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia . 
Para participação e deliberação na assembleia, os acionistas deverão 
comprovar sua titularidade das ações, por meio do livro de registro de 
ações Nominativas da Companhia, e apresentar documento de identi-
dade, conforme o caso: (i) Pessoas Físicas: documento de identificação 
com foto; e (ii) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último esta-
tuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), 
bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) 
legal(is). Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procu-
rador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art . 
126 da lei n .º 6 .404/76, seja depositado na sede da Companhia, prefe-
rencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
realização da assembleia . montes Claros/mG, 29 de janeiro de 2020 . 
João marcelo Horta mendes - somai Nordeste s/a .

9 cm -28 1317211 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG 

Comunica que abrirá Pregão Presencial nº 007/2020, TIPo: menor 
preço por item, com o objetivo do registro de preços para a contra-
tação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente e 
de consumo destinados às ubs dos bairros monte das oliveiras e 
Cidade Nova, em atendimento das demandas da secretaria municipal 
de saúde da Prefeitura municipal de almenara/mG . a abertura será 
dia 10/02/2020 às 08hs30min, na sede da Prefeitura municipal, Pça . 
dr . Hélio rocha Guimarães, nº 27, Centro - CEP: 39 .900-000 . o edital 
poderá ser obtido pelo email licitapma@hotmail .com e será publicado 
no site da Prefeitura http://www .almenara .mg .gov .br/  . CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE almENara/mG - Comunica que 
abrirá Pregão Presencial nº 009/2020, TIPo: menor preço por item, 
com o objetivo do registro de preços para a contratação de pessoa 
jurídica para eventual aquisição parcelada de Gás de Cozinha – GlP, 
botijão recarregado de 13kg e 45Kg, e vasilhames novos botijão de 13 
kg, para atender às necessidades das secretarias municipais da Prefei-
tura de almenara-mG . a abertura será dia 11/02/2020 às 08hs30min, 
na sede da Prefeitura municipal, Pça . dr . Hélio rocha Guimarães, nº 
27, Centro - CEP: 39 .900-000 . o edital poderá ser obtido pelo email 
licitapma@hotmail .com e será publicado no site da Prefeitura http://
www .almenara .mg .gov .br/  . CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE almENara/mG - Comunica que 
abrirá Pregão Presencial nº 008/2020, TIPo: menor preço por item, 
com o objetivo do registro de preços para eventual contratação de pes-
soa jurídica para prestação de serviços de conserto, montagem e vul-
canização de pneus dos veículos das secretarias municipais da Prefei-
tura de almenara-mG . . a abertura será dia 11/02/2020 às 14hs30min, 
na sede da Prefeitura municipal, Pça . dr . Hélio rocha Guimarães, nº 
27, Centro - CEP: 39 .900-000 . o edital poderá ser obtido pelo email 
licitapma@hotmail .com e será publicado no site da Prefeitura http://
www .almenara .mg .gov .br/  . CPl .

7 cm -28 1317468 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELÂNDiA/mG
03° EdITal dE CoNVoCaçÃo Para aPrEsENTaçÃo 

dE EXamEs PrE-admIssIoNaIs
do CoNCurso 001/2019 .

 o Prefeito do município de andrelândia, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por lei, convoca os candidatos aprova-
dos de acordo com a lista anexa, para fins do disposto no item 15; do 
edital Concurso Público 001/2019 .os candidatos deverão comparecer 
ao PsF dr . antônio marcio silva salgado localizado na rua: Coro-
nel José bonifácio, 240, Centro, neste município, para o processo de 
apresentação dos exames solicitados no item 15 do edital do Concurso 
Público 001/2019, no dia 12/02/2020 .o atendimento será realizado no 
período da tarde a partir das 14:00hs, conforme lista do anexo I .o 
candidato deverá apresentar o encaminhamento especifico que estará 
disponível no e-mail cadastrado no ato da inscrição . a lista estará dis-
ponível no site oficial da Prefeitura Municipal, mural de publicação. 
andrelândia/mG, 28 de Janeiro de 2020 . Francisco Carlos rivelli - 
Prefeito municipal 

4 cm -28 1317371 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAÇuAÍ
aVIso dE lICITaçÃo Pal 017/2019 TP 05/2020

a Prefeitura municipal de araçuaí- mG, torna público nos termos da 
lei 8 .666/93, Pal 017/2020 Tomada Preço 05/2020 . objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica do ramo de engenharia e de arquitetura para 
restauro da edificação da Capela Santa Cruz imóvel tombado pelo 
patrimônio histórico cultural do município, localizada na rua aymo-
res, s/n° no bairro Centro, por regime de empreitada por menor preço 
global, conforme memorial descritivo, Planilha de orçamentária de 
Custos e Cronograma Físico-Financeiro . abertura 14/02/2020, às 
09:00 horas . maiores Informações (33) 3731-3362 de 12:00 as 17:30 
horas e-mail: licitacao@aracuai .mg .gov .br

3 cm -28 1317241 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA 

– aviso Credenciamento 001/2020 - o município de ataléia torna 
público para o conhecimento de todos os interessados que no período 
de 29/01/2020 à 18/02/2020 no horário das 08:00 às 12:00 e 13:30 às 
16:30 horas, no prédio sede da Prefeitura municipal, situada à rua 
Governador Valadares, nº 112, centro, ataléia/mG, estará realizando 
o Processo licitatório na modalidade Inexigibilidade 001/2020, com 
o objetivo de realizar o Credenciamento de nº 001/2020, para creden-
ciamento de monitores/facilitadores para atuar junto às oficinas do ser-
viço de convivência e fortalecimento de vínculos do Cras, com a 
prestação de serviços nas áreas de música, artesanato, dança e futsal e/
ou futebol de campo em atendimento a crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos do 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: licitacao@ata-
leia .mg .gov .br, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:30 horas . 
ataléia/mG, 28 de janeiro de 2020 . sirléia rodrigues de Figueiredo 
– Presidente CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE aTalÉIa – Pregão Presencial 
003/2020 – será realizado no dia 12/02/2020, às 09:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 003/2020 – objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no plane-
jamento, monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais 
da secretaria municipal de assistência social . Edital e informações 
encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações loca-
lizada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: licita-
ção@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 08:00 às 12:00 
e 13:30 às 16:30 horas . ataléia/mG, 28 de janeiro de 2020 . Fernanda 
Nunes de oliveira - Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE aTalÉIa – Pregão Presencial 
004/2020 – será realizado no dia 12/02/2020, às 11:00 horas, o Pregão 
Presencial nº 004/2020 – objeto: registro de preços para contratação 
de serviços especializados para moldagem, confecção e adaptação de 
próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender às necessidades da 
secretaria municipal de saúde do município de ataléia . Edital e infor-
mações encontram-se à disposição dos interessados na sala de licita-
ções localizada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: 
licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 08:00 às 
12:00 e 13:30 às 16:30 horas . ataléia/mG, 28 de janeiro de 2020 . Fer-
nanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

9 cm -28 1317291 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPESTrE – m.G. –
 Processo licitatório 008/2020 - Pregão Presencial 007/2020 – regis-
tro de Preços SRP 006/2020, que tem por finalidade o registro de 
preços de concreto usinado, usado em manutenções preventivas e/
ou corretivas e mesmo em obras públicas sob a responsabilidade do 
município, mediante a necessidade dos solicitantes . Critério de Julga-
mento: menor preço por item . Prazo máximo para protocolo de pro-
posta e documentação e início da sessão pública: 11/02/2020 às 13h . 
Telefone de contato: (035) 3743-3067 – retirada edital www .campes-
tre .mg .gov .br – Priscila Juliana Vilela barra_Pregoeira

3 cm -28 1317365 - 1

omEGA GErAÇÃo S.A.
Companhia aberta

CNPJ n .º09 .149 .503/0001-06 - NIrE 31 .300 .093 .107
Código CVm 02342-6

Edital de Convocação da assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada em 13 de fevereiro de 2020

omega Geração s .a . (“Companhia”), vem, nos termos do art . 124 da 
lei n .º 6 .404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“lei das 
s .a .”) e dos arts . 3º e 5º da Instrução CVm n .º 481, de 17 de dezembro 
de 2009, conforme alterada (“ICVm481/2009”), convocar os acionis-
tas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordiná-
ria (“assembleia”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 
de fevereiro de 2020, às 13 horas, na sede social da Companhia, na 
Cidade de belo Horizonte, Estado de minas Gerais, na avenida barba-
cena, 472, 4º andar, sala 401, bairro barro Preto, CEP 30190-130, para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) apro-
vação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incor-
poração de ações de Emissão da CEa III – Centrais Eólica assuruá 
III sPE s .a . (CNPJ n .º24 .269 .491/0001-39) (“CEa III”e/ou “Incorpo-
rada”) pela Companhia, celebrado pelas administrações da CEa III e da 
Companhia, em 29 de janeiro de 2020 (“Protocolo e Justificação”); (ii) 
alteração, subordinada à verificação de determinadas condições suspen-
sivas previstas no Instrumento Particular de Compra e Venda de ações, 
Compromisso de reorganização societária e outras avenças celebrado 
em 27 de dezembro de 2019 entre o FIP IEEr e a Companhia ( “Condi-
ções suspensivas” e “Contrato de aquisição e reorganização”) (“Con-
dições suspensivas”), do caput do artigo 5º do estatuto para aumentar 
o capital social da omega em decorrência da incorporação de ações da 
CEA III pela Companhia; (iii) ratificação da nomeação e contratação, 
pela Companhia, da Grant Thornton auditores Independentes (CNPJ nº 
10 .830 .108/0001-65), para elaboração do laudo de avaliação do valor 
econômico das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de 
emissão da CEa III a serem incorporadas pela Companhia (“laudo de 
avaliação CEa III”); (iv) aprovação do laudo de avaliação CEa III; 
(v) aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão 
da CEa III representativas de 90% do capital social da CEa III, cuja 
eficácia está subordinada ao implemento das Condições Suspensivas 
(“Incorporação de Ações”); (vi) aprovação, cuja eficácia está subordi-
nada ao implemento das Condições suspensivas, da consolidação do 
Estatuto social da Companhia; e (vii) autorização aos administradores 
para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
acima, incluindo a homologação da Incorporação de ações, nos termos 
previstos no Protocolo e Justificação. Nos termos do art. 126 da Lei das 
s .a ., e do art . 17 do Estatuto social da Companhia, para participar da 
assembleia os acionistas ou seus representantes legais deverão apre-
sentar comprovante expedido por instituição financeira depositária e/
ou agente de custódia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedên-
cia da data da realização da assembleia e deverão portar os seguin-
tes documentos: (i) Pessoas físicas: documento de identidade (Carteira 
de Identidade registro Geral (rG), Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos 
profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Admi-
nistração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoas 
jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social con-
solidado e da documentação que comprove os poderes de representa-
ção (ato de eleição dos representantes ou dos diretores signatários da 
procuração e procuração), bem como documento de identificação do(s) 
representante(s) legal(is), conforme indicado no item (i) acima; e (iii) 
Fundos de investimento: cópia autenticada do último regulamento con-
solidado do fundo e do contrato/estatuto social do seu administrador/
gestor, além da documentação que comprove os poderes de represen-
tação (ato de eleição dos representantes ou dos diretores signatários 
da procuração e procuração), bem como documento de identificação 
com foto do(s) representante(s) legal(is), conforme indicado no item (i) 
acima . as procurações outorgadas no brasil devem ter reconhecimento 
de firma em cartório, e as procurações outorgadas no exterior devem ter 
reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público devi-
damente habilitado, legalizados em consulado brasileiro ou apostilados, 
traduzidas para o Português por tradutor juramentado e registrado no 
registro de Títulos e documentos, nos termos da legislação em vigor . 
Para fins de melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita 
que, se possível, nos termos do art . 17, §4º, do Estatuto da Companhia, 
os acionistas providenciem o depósito prévio dos documentos neces-
sários para participação na assembleia com até 3 (três) dias úteis de 
antecedência, aos cuidados do departamento de relações com Investi-
dores, sendo que cópia da documentação deverá ser encaminhada para 
o e-mail rigeracao@omegaenergia .com .br . os acionistas que compare-
cerem à assembleia munidos dos documentos exigidos poderão partici-
par e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente . os 
documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede e nos site 
da Companhia (www .omegageracao .com .br), e sites da CVm (www .
cvm .gov .br) e da b3 – brasil, bolsa, balcão (www .b3 .com .br) . belo 
Horizonte, 29 de janeiro de 2020 .José Carlos reis de magalhães Neto - 
Presidente do Conselho de administração .

18 cm -28 1317460 - 1

SiCooB CrEDESP-Bom DESPACHo/mG
Retificação do Edital de Leilão 001/2020, onde se le” 05/02/20 1ª Praça 
e 20/02/20 2ª Praça às 13h, leia se” 27/02/20 1ª Praça e 13/03/20 2ª 
Praça às 13h”, permanecem inalteradas as demais cláusulas de edital . 
leiloeiro: Jonas Gabriel a . moreira . (37) 3242-2218 .

1 cm -28 1317234 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE DE TAPirA/mG
Extrato do aviso de Edital de Credenciamento nº 001/2020 - objeto: 
contratação de empresa(s) especializada(s) e/ou pessoa(s) física(s) 
(profissional liberal), para prestação de serviços médicos, em regime de 
credenciamento, para realização de plantões médicos no pronto aten-
dimento 24 horas do centro de saúde de Tapira/mG, para atendimento 
da população deste município, conforme regulamentação prevista no 
decreto municipal nº 133/2017 - para um período de 12 (doze) meses . 
Início de recebimento dos envelopes de Credenciamento: 28/01/2020 
às 09h00min . Cópia Integral do Edital no site da Prefeitura: https://
www .tapira .mg .gov .br/portal/editais/1 - maiores informações: Fone: 
34 - 3633-1565 - 3633-1612 - 3633-1407 - r .29 . E-mail: licitacao@
tapira .mg .gov .br - Tapira/mG, 27 de janeiro de 2020 . angela Nunes - 
Presidente da C .P .l .

3 cm -28 1317226 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE GoNZAGA 
EXTraTo dE CoNTraTo, Pl 07/2020, dispensa N° 06/2020 . 
objeto:aquisição (Compra) de sulfato de alumínio isento de ferro em 
pó sP2 . Contratado (a):sulFal QuÍmICa lTda,no valor total der$ 
9 .600,00 (Nove mil e seiscentos reais) .Contrato N° 06/2020 . Vigência: 
28/01/2020 a 31/12/20 . renata almeida Nascimento - diretora .

2 cm -28 1317268 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE DiViNo
aVIso dE adJudICaçÃo E HomoloGaçÃo 

Tomada dE PrEços Nº 001/2019
a Câmara municipal de divino, Estado de minas Gerais, torna público, 
a quem possa interessar, que a comissão de licitação, no uso das atri-
buições legais, considerando haver cumprido todas as exigências do 
procedimento de licitação na modalidade acima citada, Tipo mENor 
PrEço Global, cujo objeto é Contratação: de Empresa, Pessoa 
Jurídica, para prestação de serviços técnicos especializados para plane-
jamento, organização e realização de Concurso Público de Provas obje-
tivas na Câmara municipal de divino, Estado de minas Gerais, para 
provimento de cargos públicos, com o fornecimento completo de recur-
sos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas 

e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e cor-
reção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária à 
execução dos serviços . assim, nos termos da legislação vigente, art . 
43, inciso VI e art . 64 da lei Federal Nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, 
a Câmara municipal de divino/mG adJudICa E HomoloGa em 
favor da empresa vencedora do certame: GualImP - assEssorIa E 
CoNsulTorIa lTda, CNPJ: 39 .315 .221/0001-94, por ter cumprido 
todas as exigências do instrumento convocatório e por ter apresentado 
proposta condizente com os preços praticados no mercado, no valor 
global de r$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) . Toda documentação se 
encontra autuada no processo e estão à disposição dos interessados na 
sala de licitações . maiores informações pelos contatos (32) 3743-1452 
e camaradivino@bol .com .br .

divino/mG, 08 de janeiro de 2019 .
sebastião real sobrinho

Presidente da Câmara
7 cm -27 1316940 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE Dom SiLVÉrio/mG 
-ErraTa:PublICado No dIa 21/01/2020, No dIarIo oFI-
CIal dE mINas GEraIs caderno 2, pagina 3, oNdE - sE lÊ, 
CÂmara muNICIPal dE dom sIlVÉrIo/mG- Extrato de 
Contrato nº 001/2020 – dispensa nº 001/2020 . Processo licitatório 
nº 001/2020 . Contratante: CÂmara muNICIPal dE dom sIl-
VÉrIo, inscrita no CNPJ sob o nº 01 .759 .101/0001-03, pessoa jurí-
dica de direito público . Contratada: raFaEla CorCINI VIçoso 
sIlVa,  . . . . . . . . . .dotação do orçamento Programado para o exercício 
de 2020: 01 .01 .01 .01 .031 .0101 .2002 maNuTENçÃo aTIVIda-
dEs CÂmara muNICIPal 3 .3 .90 .36 .00 – ouTros sErVIços 
dE TErCEIros- PEssoa FIsICa - FICHa 00021 ou Com FICHa 
CorrEsPoNdENTE da unidade orçamentária da Câmara municipal, 
cujo saldo atual será suficiente para garantir o empenho de tais des-
pesas no exercício de 2020, os quais serão comprometidos nos meses 
de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 .lEIa-sE CÂmara muNI-
CIPal dE dom sIlVÉrIo/mG- Extrato de Contrato nº 001/2020 – 
dispensa nº 001/2020 . Processo licitatório nº 001/2020 . Contratante: 
CÂmara muNICIPal dE dom sIlVÉrIo, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01 .759 .101/0001-03, pessoa jurídica de direito público . Contratada: 
raFaEla CorCINI VIçoso sIlVa,  . . . . . . . . . . . . . dotação do orçamento 
Programado para o exercício de 2020: 01 .01 .01 .01 .031 .0101 .2002 
maNuTENçÃo aTIVIdadEs CÂmara muNICIPal 3 .3 .90 .35 .00 
– sErVIços dE CoNsulTorIa - FICHa 00021 ou Com FICHa 
CorrEsPoNdENTE da unidade orçamentária da Câmara municipal, 
cujo saldo atual será suficiente para garantir o empenho de tais despe-
sas no exercício de 2020, os quais serão comprometidos nos meses de 
janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Ratificam-se todas as demais cláu-
sulas e condições do extrato, publicado em 21/01/2020, permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este extrato 
de publicação . dom silvério/mG, 28/01/2020 . marcos andré aleixo- 
Presidente do legislativo 2019/2020 .

7 cm -28 1317568 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS 
– CoNVoCaçÃo do CoNCurso PÚblICo EdITal 01/2018, 
o Presidente César antônio Pereira, no uso de suas atribuições legais 
CoNVoCa bruno siqueira andrade- assistente administrativo para 
no prazo de 30(trinta) dias da data desta publicação apresentarem 
os documentos relacionados no item 16 .5 do edital 01/2018, com o 
propósito de tomarem posse nos respectivos cargos . Tendo em vista 
aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado em 
07/12/2018 . os convocados deveram comparecer na rua oito dezem-
bro, 400, Centro-matozinhos/mG, no horário 08:00 às 18:00 munidos 
dos documentos originais .

3 cm -28 1317457 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PomPÉu
Pregão Presencial 01/2020

a Câmara municipal de Pompéu/mG, torna publico que realizar-se-á 
licitação na modalidade PP nº 01/2020 – Processo 09/2020, do tipo 
mENor PrEço Por ITEm, de fornecimento de gêneros alimentícios 
que será realizado em 11/02/2020 às 09hs30min, para apresentação de 
envelopes de proposta de preço e habilitação . Exclusiva para EPP, mE, 
mEI e EQuIParados . retirada edital: rua Capitão olímpio, 177, 
Centro, Pompéu/mG – CEP 35 .640 .000, www .cmpompeu .mg .gov .br 
ou pelo fone (37) 3523 9200 . Pregoeira: olinda Cordeiro Valadares .

Pregão Presencial nº 02/2020
a Câmara municipal de Pompéu/mG, torna público que realizar-se-á 
licitação na modalidade PP nº 02/2020 – Processo 10/2020, do tipo 
mENor PrEço Por ITEm, de fornecimento de gênero alimentício 
panificado que será realizado em 11/02/2020 às 13 horas, para apre-
sentação de envelopes de proposta de preço e habilitação . Exclusiva 
para EPP, mE, mEI e EQuIParados . retirada edital: rua Capitão 
olímpio, 177, Centro, Pompéu/mG – CEP 35 .640 .000, www .cmpom-
peu .mg .gov .br ou pelo fone (37) 3523 9200 . Pregoeira: olinda Cor-
deiro Valadares .

5 cm -27 1317182 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DAS PEDrAS/mG – 

Torna Público o Processo licitatório nº 07/2020, na modalidade de 
Tomada de Preços nº 02/2020 – objetivo: Contratação de empresa 
especializada para execução da pavimentação da rua Projetada bairro 
são José no município de Conceição das Pedras,conforme convenio nº 
1301000134/2019 sEINFra,com fornecimento de todos os materiais
,ferramentas,equipamentos e mão de obras,empreitada global indireta . 
Credenciamento ás 08:00 horas do dia 14/02/2020, e sua abertura mar-
cada para às 08:30 horas do dia14/02/2020,Informações:(35)3664-1222 
das 8h às 16 h ou email:licitacao@cobnceicaodaspedras .mg .gov .br – 
adjalma lopes Cirino – Presidente da CPl .

3 cm -28 1317259 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG
P .P/r .P Nº 005/2020 . Torna público nos termos das leis Federais nº 
8 .666/93 e 10 .520/02 - Processo nº 005/2020 . objeto: aquisição de 
Cestas básicas . abertura: dia 12/02/2020 às 08h00min . melhores 
informações à av . raul soares, 310, Centro, aimorés/mG, Tel .: (33) 
3267-1932, site: www .aimores .mg .gov .br
PrEFEITura muNICIPal dE aImorÉs/mG . P .P/r .P Nº 006/2020 . 
Torna público nos termos das leis Federais nº 8 .666/93 e 10 .520/02 - 
Processo nº 006/2020 . objeto: aquisição de Combustíveis . abertura: 
dia 12/02/2020 às 10h30min . melhores informações à av . raul soares, 
310, Centro, aimorés/mG, Tel .: (33) 3267-1932, site: www .aimores .
mg .gov .br .

3 cm -28 1317400 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALÉm PArAÍBA-mG 
ProCEsso Nº 139/2019 – Tomada dE PrEços Nº 005/2019 . – 
aVIso dE HomoloGaçÃo dE rEsulTado dEsErTo - objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
EXECuçÃo da ComPlEmENTaçÃo da CoNsTruçÃo da 
CrECHE ProINFÂNCIa TIPo 1, no bairro Goiabal, em virtude 
da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços PmaP nº 
047/2018 em 06/09/2019, (documento anexo), para, ações no âmbito 
do PAC 2, de acordo com as especificações do projeto fornecido/apro-
vado pelo Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação – FNdE 
e em conformidade com os requisitos do Termo de Compromisso Nº . 
6061/2013 . ata da sessão e demais avisos disponíveis no site www .
alemparaiba .mg .gov .br  . maiores informações, através do telefone (32) 
3462-6733, ramal 240 . além Paraíba, 27/01/2020 . miguel belmiro de 
souza Júnior – Prefeito municipal .

4 cm -27 1317075 - 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 320200128192614022.
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