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(a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não com-
pensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e 
(b) juros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadim-
plemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) 
ao mês sobre o montante devido e não pago; além das despesas incorri-
das para cobrança (“encargos moratórios”); (u) Prorrogação dos Pra-
zos: Caso uma determinada data de vencimento de uma determinada 
série coincida com dia que não seja dia Útil, considerar-se-ão prorro-
gados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação decor-
rente das Notas Promissórias, até o 1º (primeiro) dia Útil subsequente, 
sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos . Para efeitos da 
Emissão, a expressão “Dia(s) Útil(eis)” significa qualquer dia, exceção 
feita aos sábados, domingos e feriados declarados nacionais na repú-
blica Federativa do brasil; (v) Vencimento antecipado: as Notas Pro-
missórias estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado usuais 
de mercado, as quais serão definidas nas respectivas cártulas, devendo 
a Companhia, na hipótese de efetiva decretação de vencimento anteci-
pado, realizar o pagamento do Valor Nominal unitário, acrescido da 
remuneração e dos encargos moratórios eventualmente devidos, calcu-
lados pro rata temporis desde a data de emissão até a data do seu efe-
tivo pagamento, nos termos das cártulas das Notas Promissórias (“Ven-
cimento antecipado”) . uma vez declarado o Vencimento antecipado 
das Notas Promissórias, o agente Fiduciário deverá enviar imediata-
mente comunicação escrita à Companhia e à b3 informando sobre o 
Vencimento antecipado das Notas Promissórias; (w) Colocação: as 
Notas Promissórias serão objeto de oferta pública de distribuição com 
esforços restritos, nos termos da lei do mercado de Valores mobiliá-
rios, da Instrução CVm 476 e das demais disposições legais e regula-
mentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação para a 
totalidade das Notas Promissórias, com a intermediação de instituição 
financeira integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores 
mobiliários (“Coordenador líder”), tendo como público alvo investido-
res profissionais, assim definidos na Instrução CVM nº 539, de 13 de 
novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). 
as Notas Promissórias poderão ser ofertadas a, no máximo, 75 (setenta 
e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas por, no 
máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. Não será permitida 
a distribuição parcial das Notas Promissórias; (x) agente Fiduciário: a 
Companhia constituirá e nomeará a Pentágono s .a . distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário para representar a 
comunhão dos interesses dos titulares das Notas Promissórias (“agente 
Fiduciário”); e (y) demais Características: as demais características 
das Notas Promissórias, da emissão e da oferta restrita encontrar-
se-ão descritas nas cártulas das Notas Promissórias e nos demais docu-
mentos pertinentes . 5 .3 autorizar a diretoria da Companhia a, observa-
das as condições descritas no item 5 .2 acima, praticar todos os atos 
necessários à realização da oferta restrita, incluindo, mas não se limi-
tando à: (a) contratação do Coordenador líder, bem como dos demais 
prestadores de serviços relacionados à realização da emissão, inclusive 
dos sistemas de distribuição e negociação das Notas Promissórias nos 
mercados primário e secundário, banco mandatário e Custodiante, 
assessores legais e Agente Fiduciário, fixando-lhes os respectivos 
honorários; (b) a negociação e celebração dos instrumentos (inclusive 
eventuais aditamentos e retificações) necessários à realização da Emis-
são; e (c) ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia, relacionados às deliberações acima . 5 .4 autorizar que 
qualquer diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procura-
ção a ser assinada por 2 (dois) diretores da Companhia assine, isolada-
mente, quaisquer documentos necessários à efetivação da realização da 
Oferta Restrita, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido. 
6 . encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente 
deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de 
sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os pre-
sentes . assinaturas: Ivan muller botelho – Presidente . mauricio Perez 
botelho – secretário(a) . Conselheiros: Ivan muller botelho, ricardo 
Perez botelho, omar Carneiro da Cunha sobrinho, marcílio marques 
moreira, antônio José de almeida Carneiro, luiz Henrique Fraga e 
José luiz alquéres . Confere com o original que se encontra lavrado no 
livro de atas de reuniões do Conselho de administração da energisa 
S.A. Mesa: Mauricio Perez Botelho - Secretário. Certifico que o ato, 
assinado digitalmente, da empresa eNerGIsa s/a, de NIre 
3130002503-9 e protocolado sob o número 20/176 .977-8 em 
06/04/2020, encontra-se registrado na JuCemG sob o número 
7795611, em 07/04/2020 . o ato foi deferido eletronicamente pelo exa-
minador Zulene Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, 
Marinely de Paula Bomfim. 
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uNiTEC SEmiCoNDuTorES S.A.
CNPJ/mF: 07 .488 .680/0001-83 - NIre: 31300021891 - edital de 
Convocação para assembleia Geral extraordinária a ser realizada em 
12 de maio de 2020 - Ficam convocados os srs . acionistas da unitec 
semicondutores s .a . (“Companhia”) para comparecerem à assembleia 
Geral extraordinária que se realizará na sede da Companhia, sita na 
rodovia br-040, Km 508,5, bairro Veneza, na Cidade de ribeirão das 
Neves/mG, no dia 12 de maio de 2020, em primeira convocação às 
15h:00min com ¼ (um quarto) do capital votante e em segunda convo-
cação às 15h30min, com qualquer número de acionistas presentes, a fim 
de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Considerando 
a situação de caixa, os sócios devem deliberar sobre as alternativas de 
reestruturação da Companhia no curto prazo (mediante aprovação de 
aumento do capital, aporte de novo investidor, emissão de debêntures 
conversíveis, celebração de contrato de mútuo, venda de equipamentos, 
recuperação judicial, entre outros) ou, alternativamente, deliberar sobre 
a sua extinção e de que forma . ribeirão das Neves, 06 de abril de 2020 . 
Frederico Naves blumenschein - Informação adicional: os instrumen-
tos de mandato com poderes especiais para representação dos acionistas 
na assembleia Geral extraordinária a qual o presente edital se refere 
deverão ser apresentados até a data de realização da assembleia .

uNITeC semICoNduTores s .a . - CNPJ/mF: 07 .488 .680/0001-83 
- NIre: 31300021891 - edital de Convocação para assembleia geral 
ordinária e extraordinária a ser realizada em 13 de maio de 2020 .
Ficam convocados os srs . acionistas da unitec semicondutores s .a . 
(“Companhia”) para comparecerem à assembleia Geral ordinária e 
extraordinária que se realizará na sede da Companhia, sita na rodovia 
br-040, Km 508,5, bairro Veneza, na Cidade de ribeirão das Neves/
mG, no dia 13 de maio de 2020, em primeira chamada às 10h com 2/3 
(dois terços) do capital votante e em segunda chamada às 10h30min, 
com qualquer número de acionistas presentes, a fim de discutir e deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia: matéria de Natureza ordinária: 
(i) Indicação e eleição dos membros do Conselho administração pelos 
acionistas, na forma do estatuto social; (ii) eleger os membros da dire-
toria na forma do estatuto social e do acordo de acionistas; matéria de 
Natureza extraordinária: (iii) aprovação da remuneração anual global 
dos administradores e dos membros do Conselho de administração da 
Companhia para o ano de 2020; (iv) deliberação sobre a destinação das 
37 .600 (trinta e sete mil e seiscentas) ações preferenciais que foram 
vendidas pela International business machines Corporation – Ibm e 
que foram adquiridas pela Companhia na forma da cláusula 23 .I do 
acordo de acionistas; (v) deliberação sobre a reforma do acordo de 
Acionistas e do Estatuto Social para refletir a retirada da International 
business machines Corporation - Ibm do quadro societário da Com-
panhia; (vi) aprovação da celebração do seguro d&o aos administra-
dores para cobertura durante o ano de 2020; (vii) deliberação sobre o 
pagamento das dívidas que impactam na preservação do ativo e das 
garantias dos Financiadores (tais como: CemIG, minas Guarda, sis-
tavac, rouxinol, mW, detzel, dentre outras); (viii) deliberação sobre 
mitigação do risco decorrentes da inadimplência dos parcelamentos de 
tributos (nacionais e internacionais) . ribeirão das Neves, 06 de abril de 
2020. Frederico Naves Blumenschein - Informação Adicional: Para fins 
de regularização das assinaturas das atas e dos livros da Companhia, a 
aGoe se realizará de maneira presencial . os instrumentos de mandato 
com poderes especiais para representação dos acionistas na assembleia 
Geral extraordinária a qual o presente edital se refere deverão ser apre-
sentados até a data de realização da assembleia .
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Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE CArmo Do PArANAÍBA/mG
 – Contrato nº 07/2020 - Processo licitatório nº 05/2020 - dispensa 
nº 05/2020 . Contratada: alisson de oliveira mendes 07375821623 . 
objeto: Contratação de serviços de lavação (ducha) interna e externa, 
exceto motor, do veículo oficial da Câmara Municipal de Carmo do 
Paranaíba/mG, em quantidades estimadas para o ano de 2020 . Valor 
estimado do contrato: r$ 960,00 . Vigência: 03/03/2020 a 31/12/2020 .

CÂmara muNICIPal de Carmo do ParaNaÍba/mG – 1º adi-
tivo ao Contrato nº 06/2020 - Processo licitatório nº 12/2019 - Pregão 
nº 04/2019 . Contratada: l&r Comércio Varejista de Produtos sane-
antes domissanitários . objeto: visa alterar a titularidade em virtude 
da alteração contratual registrada na JuCemG sob o nº 7709326 em 
10/02/2020, alterando o nome da empresa, fica alterada a contratada 
para l&r Comércio Varejista e serviços ltda ., bem como alterar a 
vigência do referido contrato de 26/03/2020 a 29/04/2020, com base no 
artigo 57, inciso I e no parágrafo 1º, incisos II e VI e artigo 65, inciso 
II, alínea “c” da Lei 8.666/93. As demais cláusulas do contrato ficam 
ratificadas. Data do aditivo: 24.03.2020. 

4 cm -07 1343584 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA
CoNTraTo Nº 15/20

vigência em 17/03/20 a 16/05/20, entre CmNl e Pilha e Cia Comércio 
de eletroeletrônicos ltda; objeto: aquisição de 03 controles remotos . 
Processo nº 20/20; dispensa nº 14/20; Fundamento legal: lei 8 .666/93 
e suas alterações; Valor: r$ 119,90 . signatários: pelo Contratante 
Fausto Niquini Ferreira e pela Contratada Paulo rocha de souza .

 Contrato nº 16/20, vigência em 20/03/20 a 19/06/20, entre CmNl e 
Port distribuidora de Informática e Papelaria ltda; objeto: aquisição 
de 03 Hds externos . Processo nº 21/20; dispensa nº 15/20; Funda-
mento legal: lei 8 .666/93 e suas alterações; Valor: r$ 1 .947,00 . sig-
natários: pelo Contratante Fausto Niquini Ferreira e pela Contratada 
mauro antônio da Costa araújo .

3 cm -07 1343471 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE
aVIso edITal

PreGÃo PreseNCIal Nº . 06/2020
a Câmara municipal de Pouso alegre, de acordo com a lei nº . 
10 .520/02, decretos municipais nº . 2 .545/02, lei nº 8 .666/93, lC 
123/06, torna público que no dia 24 de abril de 2020, a partir das09h00-
min, na sala “Paulo roberto Ferreira de Faria – multimídia”, à avenida 
são Francisco, 320, Primavera, serão credenciados os representantes e 
recebidos os envelopes “documentação de Habilitação” e “Proposta de 
Preços” relativos ao PreGÃo PreseNCIal nº . 06/2020, que tem por 
objeto o “sistema de “registro de Preços para futuras e eventuais con-
tratações de empresas para fornecimento de gêneros alimentícios para o 
café dos servidores e vereadores, sessões ordinárias e reuniões no Gabi-
nete da Presidência, lanches para visitas guiadas e eventos no museu, 
lanches e brindes em gincanas e eventos da escola do legislativo na 
Câmara municipal de Pouso alegre . o edital e os anexos poderão ser 
visualizados no site: www .cmpa .mg .gov .br . Informações complementa-
res poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6509, 3429-6501 ou 
pelo e-mail: licitacao@cmpa .mg .gov .br .

Pouso alegre, 08 de abril de 2020 .
andré albuquerque oliveira – Pregoeiro
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CÂmArA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE
aVIso edITal

PreGÃo PreseNCIal Nº . 03/2020
a Câmara municipal de Pouso alegre, de acordo com a lei nº . 10 .520/02, 
decretos municipais nº . 2 .545/02, lei nº 8 .666/93, lC 123/06, torna 
público que no dia 27 de abril de 2020, a partir das 13h30min, na sala 
“Paulo roberto Ferreira de Faria – multimídia”, à avenida são Fran-
cisco, 320, Primavera, serão credenciados os representantes e recebidos 
os envelopes “documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” 
relativos ao PreGÃo PreseNCIal nº . 03/2020, que tem por objeto 
a “reforma das calçadas no entorno da Câmara municipal de Pouso 
alegre incluindo construção de rampas de acesso aos cadeirantes, ram-
pas de acesso de veículos, retirada do piso existente; bota fora do piso 
existente; regularização do Piso com argamassa, fornecimento de mão-
de-obra e material para execução de piso; fornecimento de mão-de-obra 
e material de assentamento de ladrilho conforme projeto com o forne-
cimento de argamassa e rejunte; limpeza permanente e sinalização em 
passagem de pedestre e limpeza geral da obra” . o edital e os anexos 
poderão ser visualizados no site: www .cmpa .mg .gov .br . Informações 
complementares poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6509, 
3429-6501 ou pelo e-mail: licitacao@cmpa .mg .gov .br .

 Pouso alegre, 08 de abril de 2020 .
 andré albuquerque oliveira – Pregoeiro
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 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo.
 EXTRATO DO CONTRATO 001/20 20

Contratante: Câmara de são Gonçalo do rio abaixo . Contratado: aca-
demia de Gestão Pública s/a cujo objeto é a prorrogação de prazo do 
contrato . Valor do Contrato: r$ 20 .550,00 (Vinte mil, quinhentos e 
cinquenta reais) . Vigência: 01 de março de 2020 á 02 de dezembro 
de 2020 . dotação orçamentária: 01 .031 .0001 .4002 .339039 – outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica . Flávio silva de oliveira . Presi-
dente da Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo .
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CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº . 002/2020

ProCesso lICITaTÓrIo nº . 002/2020, objeto: registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisição de Combustível e serviços de Troca 
de Óleo, para manutenção dos Veículos de propriedade da Câmara 
Municipal de Teófilo Otoni/MG. Abertura: 24/04/2020 ás 12:30 horas, 
à Praça Tiradentes, 170, Centro, Fone (33)3536-4003. Teófilo Otoni/
mG, 07/04/2020 . Camila emanuelle Pereira santos - Presidente da 
CPl .

2 cm -07 1343595 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº . 003/2020

ProCesso lICITaTÓrIo nº . 003/2020, objeto: registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de gêneros de alimentação: Produtos 
Panificados e correlatos (de ótima qualidade), para consumo dos servi-
dores e vereadores da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, com 
reserva de Cota de até 25% para microempresa e empresa e Pequeno 
Porte, meI e Cooperativas enquadradas art . 34 lei 11 .488/2007 . aber-
tura: 24/04/2020 ás 13:30 horas, à Praça Tiradentes, 170, Centro, Fone 
(33)3536-4003. Teófilo Otoni/MG, 07/04/2020. Camila Emanuelle 
Pereira santos - Presidente da CPl .

3 cm -07 1343598 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuA BoA/mG
aVIso de lICITaçÃo: C) PreGÃo PreseNCIal Nº 015/2020

registro de preços para futura e eventual aquisição de material espor-
tivo, em atendimento ao convênio nº 1480010005510/2019-10, fir-
mado entre o estado de minas Gerais, através da secretaria estadual de 
desenvolvimento social e o município de agua boa, mG, bem como 
atender as demais necessidades da secretaria municipal de assistência 
social . data de abertura 28/04/2020 ás 08:30 hs . os editais e seus ane-
xos poderão ser adquiridos na sala da CPl na avenida espírito santo nº 
14 – Centro- agua boa/mG e pelo site www .aguaboa .mg .gov .br – Jose 
márcio alves de oliveira – Pregoeiro municipal .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG.
 P .P/r .P Nº 018/2020 . 

Torna público nos termos das leis Federais nº 8 .666/93 e 10 .520/02 
- Processo nº 030/2020 . objeto: Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, conser-
tos e trocas de pneus da frota de veículos . abertura: dia 27/04/2020 
às 08h00min . melhores informações à av . raul soares, 310, Centro, 
aimorés/mG, Tel .: (33) 3267-1932, site: www .aimores .mg .gov .br .

2 cm -07 1343518 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
ProCesso lICITaTÓrIo 064/2020 - 

Tomada de Preço 002/2020
objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para exe-
cução de perfuração de poço artesiano, distrito Fonseca - alvinópolis 
– mG . Conforme projetos, planilha orçamentária de custo, memória de 
cálculo, memorial de descritivo, cronograma físico-financeiro e entre 
outros, conforme convênio nº 1471000663/2019 firmado entre o muni-
cípio de alvinópolis e a semad, por solicitação da secretaria muni-
cipal de obras . data da sessão: dia: 23/04/2020 . Credenciamento: das 
9:30 horas às 10:00 horas . abertura dos envelopes: 10:00horas . local: 
sala de licitações, Prefeitura municipal de alvinópolis, rua mon-
senhor bicalho, 201 – CeP 35 .950-000 . edital disponível no site do 
município . alvinópolis, 07 de abril de 2020 .

3 cm -07 1343385 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA/mG, 
PreGÃo PreseNCIal Nº 024/2020 . 

Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 024/2020, na data de 24/04/2020, às 09h30min, objetivando 
o registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ferragens 
e serviços de serralheria, ambos descritos e especificados no anexo I, 
destinados à atender a demanda de todas as secretarias . 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 . araponga/mG, 06/04/2020 .

3 cm -07 1343425 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA/mG, 
PreGÃo PreseNCIal Nº 025/2020 . 

Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 025/2020, na data de 24/04/2020, às 12h30min, objetivando 
o registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais 
de papelaria em geral descritos e especificados no anexo I, destinados 
à atender a demanda de todas as secretarias . 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 . araponga/mG, 06/04/2020 .

3 cm -07 1343426 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AriCANDuVA
edITal de PreGÃo PreseNCIal de 

Preços 008/2020 Pal 025/2020
objeto: aquisição de materiais esportivos, conforme Convênio 
1671001503/2019, que entre si celebram a sedese - secretaria de 
estado de desenvolvimento social e o município de aricanduva/mG, 
objetivando a promoção de praticas esportivas para crianças e adoles-
centes do município de aricanduva/mG . Cuja abertura as 08:00hs do 
dia 24/04/2020 no prédio da Prefeitura municipal . Informações e edi-
tal completo encontram-se através do site http://aricanduva .mg .gov .br 
e e-mail licita .aricanduva@yahoo .com e no setor de licitações na Pre-
feitura municipal, Tel (33) 35159105 em horário de expediente .

3 cm -07 1343404 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA 
aVIso CredeNCIameNTo 002/2020 

o município de ataléia torna público para o conhecimento de todos os 
interessados que no período de 07/04/2020 à 23/04/2020 no horário das 
08:00 às 12:00, no prédio sede da Prefeitura municipal de ataléia/mG, 
estará realizando a Inexigibilidade 002/2020 com o objetivo de creden-
ciar profissionais especializados na área da saúde. Edital e informações 
encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações locali-
zada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: comprasa-
taleia@gmail .com, no horário de 08:00 às 12:00 horas . ataléia/mG, 06 
de abril de 2020 . Pedro rodrigues de oliveira – Presidente CPl 

3 cm -06 1342963 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS,
 HomoloGa o Pl Nº 0058/2020, PP-srP Nº 0025/2020,

 que possui como objeto a aquisição de medicamentos padronizados e 
não padronizados, referente aos itens frustrados e/ou desertos dos Pro-
cessos licitatório nº 67/2019 – Pregão Presencial para registro de Pre-
ços nº 39/2019 e Processo nº 14/2020 e Pregão Presencial para registro 
de Preços nº 07/2020, para atender à população Cocaiense, de acordo 
com menor preço por item tendo a Tabela Cmed como referência, os 
quais serão distribuídos às pessoas cadastradas e assistidas pelo ser-
viço de assistência Farmacêutica na unidade rede Farmácia de Todos 
da secretaria municipal de saúde/Prefeitura municipal de barão de 
Cocais, de acordo com as especificações estabelecidas no anexo I- 
Termo de referência - do edital . licitantes Vencedores: bIoHosP 
ProduTos HosPITalares s/a, com valor total de r$ 33 .800,00; 
CrIsTÁlIa ProduTos QuÍmICos FarmaCÊuTICos lTda, 
com valor total de r$ 101 .750,00; ParTINer Farma dIsTrIbuI-
dora de medICameNTos lTda - me, com valor total de r$ 
78 .600,00 . a ata de Julgamento das propostas e análise da documen-
tação de habilitação, bem como a adjudicação e Homologação encon-
tram-se disponíveis na íntegra no Portal do município - www .baraode-
cocais .mg .gov .br - serviços - licitações - PP 0025/2020 - resultado . 
barão de Cocais, 10 de março de 2020 . Joseane batista de almeida 
santos - secretária municipal de saúde .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS, 
aberTura do ProCesso de CoNCorrÊNCIa Nº 063/2020, 

sequência Nº 10/2020, sendo uma Concorrência Pública do tipo menor 
preço global, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a 
contratação de empresa especializada para construção de casa velório 
no distrito de Cocais . Protocolo do envelope . Protocolo dos envelopes: 
até 16 hs do dia 13/05/2020, na sala do departamento de licitação . 
abertura dos envelopes: 14/05/2020, às 08 hs, na sala de licitações . 
o edital estará disponível no site do município - www .baraodecocais .
mg .gov .br – Transparência – licitação – Co 10/2020 . douglas aleixo 
Pena – secretário municipal de obras e saneamento . barão de Cocais, 
07 de abril de 2020 .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
EXTRATO DE CONTRATO

- Contrato nº 03-005/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigên-
cia: 31/12/2020. Partes: PMBC X PITTERSOM EVENTOS LTDA - 
me . objeto: Prestação de serviços com locação e montagem de gradil 
e placas de fechamento e locação de cabines de sanitários químicos, 
para eventos tradicionais, culturais, religiosos, esportivos, sócio edu-
cativo (palestras, simpósios, fórum, conferências, congressos e feiras) 
das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . Valor global: r$ 
218 .450,00 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais) .
- Contrato nº 03-006/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X AÇÃO EVENTOS E MARKETING 
eIrelI . objeto: Prestação de serviços com locação de jogos de mesas 
e cadeiras e brigadistas, para eventos tradicionais, culturais, religiosos, 
esportivos, sócio educativo (palestras, simpósios, fórum, conferências, 
congressos e feiras) das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . 
Valor global: r$ 82 .432,50 (oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e 
dois reais e cinquenta centavos) .
- Contrato nº 03-007/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X FÊNIX UTI MÓVEL LTDA. Objeto: 
Prestação de serviços de uTI mÓVel, para eventos tradicionais, cul-
turais, religiosos, esportivos, sócio educativo (palestras, simpósios, 
fórum, conferências, congressos e feiras) das secretarias municipais 
e Gabinete do Prefeito . Valor global: r$ 116 .350,00 (cento e dezesseis 
mil trezentos e cinquenta reais) .
- Contrato nº 03-008/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X UNO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
eurelI . objeto: Prestação de serviços de segurança, para eventos tra-
dicionais, culturais, religiosos, esportivos, sócio educativo (palestras, 
simpósios, fórum, conferências, congressos e feiras) das secretarias 
municipais e Gabinete do Prefeito . Valor global: r$ 82 .550,00 (oitenta 
e dois mil quinhentos e cinquenta reais) .
- Contrato nº 03-010/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X EDVALDO AZEVEDO DE ARAÚJO 
01567057616 - me . objeto: Prestação de serviços com sonorização e 
iluminação, para eventos tradicionais, culturais, religiosos, esportivos, 
sócio educativo (palestras, simpósios, fórum, conferências, congressos 
e feiras) das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . Valor glo-
bal: r$ 39 .970,00 (trinta e nove mil novecentos e setenta reais) .
- Contrato nº 03-011/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X ATUAL COBERTURA LOCAÇÃO DE 
barraCas lTda - me . objeto: Prestação de serviços com locação 
e montagem de barracas, para eventos tradicionais, culturais, religiosos, 
esportivos, sócio educativo (palestras, simpósios, fórum, conferências, 
congressos e feiras) das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . 
Valor global: r$ 18 .048,00 (dezoito mil e quarenta e oito reais) .
- Contrato nº 03-012/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X ÉPICO EVENTOS LTDA - ME. Objeto: 
Prestação de serviços com locação e montagem de palco, tablado, tenda 
e galpão, para eventos tradicionais, culturais, religiosos, esportivos, 
sócio educativo (palestras, simpósios, fórum, conferências, congressos 
e feiras) das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . Valor glo-
bal: r$ 116 .672,00 (cento e dezesseis mil seiscentos e setenta e dois 
reais) .
- Contrato nº 03-014/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigên-
cia: 31/12/2020. Partes: PMBC X ODYSSÉIA SOM E LUZ EIRELI. 
objeto: Prestação de serviços com sonorização e iluminação, para 
eventos tradicionais, culturais, religiosos, esportivos, sócio educa-
tivo (palestras, simpósios, fórum, conferências, congressos e feiras) 
das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . Valor global: r$ 
178 .260,00 (cento e setenta e oito mil duzentos e sessenta reais) .
- Contrato nº 03-016/2020 . data da assinatura: 10/03/2020 . Vigên-
cia: 31/12/2020. Partes: PMBC X PITTERSOM EVENTOS LTDA 
- me . objeto: Prestação de serviços com sonorização e iluminação, 
para eventos tradicionais, culturais, religiosos, esportivos, sócio edu-
cativo (palestras, simpósios, fórum, conferências, congressos e feiras) 
das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito . Valor global: r$ 
37 .960,00 (trinta e sete mil novecentos e sessenta reais) .
- Contrato nº 03-020/2020 . data da assinatura: 11/03/2020 . Vigência: 
31/12/2020. Partes: PMBC X SUDESTE BRASIL COOPERATIVA 
de TraNsPorTes . objeto: locação de máquinas, veículos e equi-
pamentos, para manutenção e conservação da malha viária e estradas 
vicinais . Valor total: r$ 189 .320,00 (cento e oitenta e nove mil trezen-
tos e vinte reais) .
- Contrato nº 03-026/2020 . data da assinatura: 20/03/2020 . Vigência: 
31/05/2020. Partes: PMBC X POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA 
de FruTas e leGumes eIrelI - me . objeto: aquisição de hor-
tifrutigranjeiros para atender a merenda escolar do município . Valor 
global: r$70 .650,00 (setenta mil, seiscentos e cinquenta reais), e o per-
centual de desconto é 2,01% (dois vírgula zero um por cento), no qual 
já estão incluídas todas as despesas necessárias para entrega .

PreFeITura muNICIPal de barÃo de 
COCAIS - EXTRATO DE TERMO ADITIVO

(CoNTraTos)
- 1º Termo aditivo ao Contrato nº 12-001/2019 . data da assina-
tura: 18/03/2020 . Partes: PmbC x dIsTrIbuIdora Palmares 
lTda - ePP . objeto: alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº 
12-001/2019, relativamente ao aumento da quantidade dos itens da 
tabela da cláusula terceira .
- 2º Termo aditivo ao Contrato nº 04-002/2018 . data da assina-
tura: 18/03/2020 . Partes: PmbC x seCreTarIa de esTado de 
GoVerNo – seGoV . objeto: alterar a titularidade do contrato, pror-
rogar o prazo de vigência contratual e acrescer na cláusula sexta – dos 
direitos e obrigações o item G .
- 5º Termo aditivo ao Contrato nº 06-002/2019 . data da assinatura: 
31/03/2020 . Partes: PmbC x e .P .l CoNsTruções eIrelI - ePP . 
objeto: o prazo contratual e de execução da obra objeto desse contrato 
fica suspenso por mais 30 (trinta) dias a partir do dia 02/04/2020. As 
atividades serão retomadas em 02/05/2020 e o prazo contratual encer-
ra-se em 09/07/2020 .
- 7º Termo aditivo ao Contrato nº 01-002/2019 . data da assinatura: 
31/03/2020 . Partes: PmbC x CoNsTruTora VeGa lTda - ePP . 
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, ocasionado pela mudança 
de empresa fornecedora do concreto betuminoso usinado a quente em 
razão da pandemia do Coronavírus (CoVId-19) .
- 6º Termo aditivo ao Contrato nº 01-003/2019 . data da assinatura: 
31/03/2020 . Partes: PmbC x CoNsTruTora VeGa lTda - ePP . 
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, ocasionado pela mudança 
de empresa fornecedora do concreto betuminoso usinado a quente em 
razão da pandemia do Coronavírus (CoVId-19) .
- 12º Termo aditivo ao Contrato nº 09-007/2016 . data da assinatura: 
30/03/2020 . Partes: PmbC x sas – esTruTura meTÁlICa 
lTda . objeto: o prazo contratual e de execução das obras objeto 
desse contrato fica suspenso por mais 2 (dois) meses, encerrando-se 
em 31/05/2020 .
- 3º Termo aditivo ao Contrato nº 04-003/2018 . data da assinatura: 
01/04/2020 . Partes: PmbC x soCIedade do bem esTar do 
meNor . objeto: Fica alterada a Cláusula Terceira do contrato res-
tando convencionado sua prorrogação por mais 12 (doze) meses, encer-
rando-se no dia 13/04/2021 .
- 8º Termo aditivo ao Contrato nº 01-002/2019 . data da assinatura: 
01/04/2020 . Partes: PmbC x CoNsTruTora VeGa lTda - ePP . 
objeto: Fica alterada a Cláusula Terceira do contrato restando conven-
cionado o acréscimo de 3,65% ao valor inicial (totalizando 22,25% já 
acrescidos), o que corresponde a r$ 18 .287,24 (dezoito mil duzentos e 
oitenta e sete reais e vinte quatro centavos) .
- 2º Termo aditivo ao Contrato nº 11-004/2019 . data da assinatura: 
30/03/2020 . Partes: PmbC x mGTm lTda ePP . objeto: Fica pror-
rogado o prazo contratual por mais 03 (três) meses, encerrando-se o 
presente instrumento em 30/06/2020 .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo FLoriDo
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO BF Nº 286.420/20

“o município de Campo Florido - mG torna pública a assinatura do 
Contrato bF nº 286 .420/20 com o banco de desenvolvimento de minas 
Gerais s .a . em 13 de março de 2020, no valor de r$ 500 .000,00 (qui-
nhentos mil reais) com recursos do ProGrama bdmG urbaNIZa  
2019” .
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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 320200407203850026.
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