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PublICaçõEs dE TErCEIros 
E EdITaIs dE ComarCas
Particulares e 
Pessoas Físicas

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 
miCrorrEGiÃo Do VALE Do PirANGA-CiSAmAPi

o Consórcio Intermunicipal de saúde da microrregião do Vale do 
Piranga torna público a convocação do sra . lady anne Heleno, para 
contratação no cargo ao qual concorreu no Concurso Público 001/2014, 
com fulcro no ato 15 de 21 de Junho de 2017, devendo o candidato 
apresentar as documentações contidas no referido ato no prazo de 10 
dias . silvério Joaquim aparecido da luz, Presidente do CIsamaPI .

2 cm -21 976042 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 

miCrorrEGiÃo Do VALE Do PirANGA-CiSAmAPi
o Consórcio Intermunicipal de saúde da microrregião do Vale do 
Piranga torna público a convocação do sra . Jacqueline aparecida 
Coelho da silva, para contratação no cargo ao qual concorreu no Con-
curso Público 001/2014, com fulcro no ato 14 de 20 de Junho de 2017, 
devendo o candidato apresentar as documentações contidas no referido 
ato no prazo de 10 dias . silvério Joaquim aparecido da luz, Presidente 
do CIsamaPI .

2 cm -21 976041 - 1
CiSmEV CoNSorCio iNTErmuNiCiPAL DE 

SAuDE Do mÉDio rio DAS VELHAS .
 ProCEsso lICITaTÓrIo N° 016/2017 PrEGÃo PrEsENCIal 
N° 003/2017– recurso interposto pela empresa sITCoN Tecnologia 
da Informação Ltda - Me indeferido mantendo classificada a empresa 
alexandre Gripp Heckert - me . reabertura da sessão dia 30/06/2016 as 
09 : 00 h na sede administrativa do CIsmEV . Presidente do CIsmEV - 
ricardo de Castro machado . Curvelo, 14 de junho de 2017 .

2 cm -19 975251 - 1
 CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL 

Do VALE Do PirANGA, CimVALPi.
 Pregão Presencial n° 001/2017 . aviso de edital . o CImValPI faz tor-
nar público a realização de licitação, modalidade pregão presencial, 
tendo por objeto o registro de preços para eventual e futura contrata-
ção pelo municípios Consorciados, na forma do art . 112, §1° da lei 
8666/93, de serviços de hotelaria e fornecimento de refeições . o Edital 
poderá ser obtido no CImValPI, no endereço sito à rua Jaime Pereira, 
127, bairro Progresso, Ponte Nova, minas Gerais, através do e-mail 
adm .cimvalpi@gmail .com – maiores informações também podem ser 
solicitadas, no horário comercial, junto ao setor de licitações, através 
do telefone (31) 3881-3211 . Pregoeiro do CImValPI . Ponte Nova, 21 
de junho de 2017 .

3 cm -21 976458 - 1

 SiNDiCATo DoS EmPrEGADoS No ComÉrCio 
VArEJiSTA E ATACADiSTA DE CATAGuASES-

 assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa - EdITal dE CoN-
VoCaçÃo . Ficam convocados os associados deste sindicato em gozo 
de seus direitos e os demais empregados no comércio varejista e ata-
cadista de Cataguases, para uma assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 07 (sete) de julho de 2017, às 19h (dezenove horas), 
em primeira convocação, na sede da entidade, na rua dos Estudantes, 
44, Centro, Cataguases/mG, para discussão e deliberação das seguintes 
matérias: a) melhorias das condições de trabalho e salário para a cate-
goria profissional e aprovação do Rol de Reivindicações para a data-
base de 1º (primeiro) de agosto de 2017; b) Contribuição dos membros 
da categoria à Entidade sindical; c) autorização à diretoria para pro-
mover negociações coletivas com as representações patronais e com as 
empresas, celebrar convenções, acordos coletivos e termos aditivos e 
ou ajuizar dissídios coletivos e celebrar acordos judiciais ou prosseguir 
nas ações coletivas . Não havendo número legal, a assembleia Geral 
Extraordinária realizar-se-á, em segunda convocação, no mesmo local 
e dia, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) . Cataguases, 22 de 
junho de 2017 . José Eduardo machado - Presidente . 

5 cm -21 976059 - 1

SiNDiCATo DAS iNDÚSTriAS DE ProDuToS DE 
CimENTo Do ESTADo DE miNAS GErAiS

rEsulTado dE ElEIçÃo - de conformidade com as disposições 
contidas no regulamento Eleitoral, faço saber aos que este edital virem 
ou dele tomarem conhecimento, que no dia 05 de junho de 2017, foi 
realizada eleição para renovação dos órgãos dirigentes deste sindi-
cato, tendo sido eleitos os seguintes candidatos: dIrETorIa: PrE-
sIdENTE: lúcio silva, VICE-PrEsIdENTE: ragheb Hamade Filho, 
VICE-PrEsIdENTE: amira Zaidan amaral, 1º dIrETor admI-
NIsTraTIVo: lúcio aparecido de araújo, 2º dIrETor admINIs-
TraTIVo: romero Camargos Fabel, 1º dIrETor FINaNCEIro: 
otávio de araújo Nunes, 2º dIrETor FINaNCEIro: marcelo Fer-
reira Nogueira machado, dIrETora dE rElaçõEs PÚblICas, 
soCIaIs E EXPaNsÃo soCIal: Elenice silva sena lima, dIrE-
Tor dE aPoIo TECNolÓGICo E rElaçõEs dE mErCado: 
rubens Corrêa Teixeira, dIrETor dE rElaçõEs TrabalHIs-
Tas E TrIbuTÁrIas: rubens barbosa Costa; dIrETorEs adJuN-
Tos: Clóvis Ferreira de melo Júnior, anderson martins Palhares, Hélio 
César sampaio, Fernando antônio de Pádua lage, Francisco de alcân-
tara Cunha; CoNsElHo FIsCal - EFETIVos: Fernando dos santos, 
bruno Pereira da silva, messias Crabi; suPlENTEs do CoNsElHo 
FIsCal: miguel de almeida Neto, Flávio da Gama Guimarães rama-
lho, Eliete Casagrande Pacidônio; dElEGados JuNTo À FIEmG 
- EFETIVos: lúcio silva, amira Zaidan amaral, dElEGados 
suPlENTEs: rubens Corrêa Teixeira, ragheb Hamade Filho . belo 
Horizonte, 21 de junho de 2017 . lúcio silva - PrEsIdENTE .

6 cm -21 976094 - 1

36 cm -21 976291 - 1

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na 
sede da Fênix Participações e Negócios S.A. (“Companhia”), localizada na 
Fazenda Duas Pontes, s/n, parte, Zona Rural, na Cidade de Igaratinga, Estado 
de Minas Gerais, CEP 35695-000. PRESENÇA: Presente a totalidade dos 
acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Dispensada a 
publicação de Edital de Convocação na forma do § 4º do artigo 124 da Lei n. 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. MESA: Presidente: Vinicius Camargos 
Nogueira. Secretário: Luciano Mendes Nogueira. ORDEM DO DIA: (i) 
Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a admissão de novos 
acionistas; e (ii) Aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a assembleia e feita 
a leitura, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, as 
seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos 
presentes: 1.  Tendo em vista 
que o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, encontra-se totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional, bens e créditos, foi aprovado o 
aumento de capital social da Companhia em R$16.493.000,00 (dezesseis 
milhões, quatrocentos e noventa e três mil reais), mediante a emissão privada 
de 16.493.000 (dezesseis milhões, quatrocentas e noventa e três mil) ações 
ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 

6.404/76 (“Aumento de Capital”). As ações ora emitidas foram integralmente 
subscritas e integralizadas pela acionista Ferro + Mineração S.A. e pelos 
novos acionistas ora admitidos à Companhia: (a) CDN Imobiliária e 
Participações Ltda.; (b) FDN Participações Ltda.; (c) RDN Participações 
Ltda.; (d) SDN Participações Ltda.; e (e) TDN Participações Ltda., mediante 
a capitalização de créditos por eles detidos em face da Companhia a título de 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme Boletim de 
Subscrição constante do Anexo I à presente ata, com expressa renúncia, pelos 
demais acionistas da Companhia, ao direito de preferência de que possam ser 
titulares na subscrição e integralização das ações ora emitidas. 2. 

 Em razão do 
Aumento de Capital acima deliberado, os acionistas aprovaram a alteração da 
redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará 
a vigorar com a seguinte redação:“Art. 5º: O Capital Social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, bens e 
créditos, é de R$20.493.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e três 
mil reais), dividido em 20.493.000 (vinte milhões, quatrocentas e noventa e 
três mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 

arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações 
legais fossem feitas e os livros societários transcritos. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi 
lida, aprovada por unanimidade e assinada pela mesa, por todos os acionistas 
presentes: JMN Mineração S.A. (p. Sérgio Diniz Nogueira e Rômulo Diniz 
Nogueira); Rox Participações S.A. (p. Sérgio Diniz Nogueira e Rômulo Diniz 
Nogueira); Ferro + Mineração S.A. (p. Rômulo Diniz Nogueira e Sérgio 
Diniz Nogueira), e pelos acionistas ora admitidos à Companhia: CDN 
Imobiliária e Participações Ltda. (p. Cássio Diniz Nogueira), FDN 
Participações Ltda. (p. Frank Diniz Nogueira), RDN Participações Ltda. (p. 
Rômulo Diniz Nogueira), SDN Participações Ltda. (p. Sérgio Diniz Nogueira) 
e TDN Participações Ltda. (Tânia Mara Diniz Nogueira). 

Vinicius 
Camargos Nogueira. Presidente. 
Luciano Mendes Nogueira. Secretário. 
digital. ANEXO I À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA FÊNIX PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A. REALIZADA EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO. FÊNIX 
PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A. CNPJ/MF n. 14.193.368/0001-28. 
NIRE n. 3130009783-8. Lista dos subscritores do aumento de capital social da 
FÊNIX PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A. no valor de R$16.493.000,00 
(dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e três mil reais), representado pela 
emissão de 16.493.000 (dezesseis milhões, quatrocentas e noventa e três mil) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, nos termos da Assembléia 
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2016. 
SUBSCRITOR. Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS SUBSCRITAS. PREÇO DE 
EMISSÃO DAS AÇÕES - R$. VALOR REALIZADO – R$. CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO. FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO. FERRO + 
MINERAÇÃO S.A., sociedade por ações fechada, com seus atos constitutivos 
registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 
3130002646-9, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.256.870/0001-04, com sede 
na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 146, sobreloja 02, sala 05, Edifício 

representada por seus Diretores Rômulo Diniz Nogueira, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira 
de identidade n. MG-740.724, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o n. 364.145.496-49, residente e domiciliado na Rua Adalgisa Lima, n. 

605, bairro Cerqueira Lima, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, 
CEP 35680-369, e Sérgio Diniz Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade n. 
MG-617.502, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 
229.834.306-34, residente e domiciliado na Rua Mariangela Medeiros, n. 02, 
bairro centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-507. 
9.993.000. R$1,00. R$9.993.000,00. À vista. Conversão de créditos detidos 
junto à Companhia decorrentes de adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC). RDN PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 22.073.243/0001-92, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3121035759-8, 
com sede na Praça Doutor Augusto Gonçalves, n. 146, sala 02, parte, bairro 
centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-054, neste 
ato representada pelo seu administrador Rômulo Diniz Nogueira, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da 
carteira de identidade n. MG-740.724, expedida pela SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 364.145.496-49, residente e domiciliado na Rua Adalgisa 
Lima, n. 605, bairro Cerqueira Lima, na cidade de Itaúna, Estado de Minas 
Gerais, CEP 35680-369. 1.300.000. R$1,00. R$1.300.000,00. À vista. 
Conversão de créditos detidos junto à Companhia decorrentes de 
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). SDN PARTICIPAÇÕES 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 22.025.946/0001-45, registrada na 
JUCEMG sob o NIRE 3121035225-1, com sede na Praça Doutor Augusto 
Gonçalves, n. 146, sala 02, parte, bairro centro, na Cidade de Itaúna, Estado 
de Minas Gerais, CEP 35680-054, neste ato representada pelo seu 
administrador Sérgio Diniz Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade n. 
MG-617.502, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 
229.834.306-34, residente e domiciliado na Rua Mariangela Medeiros, n. 02, 
bairro centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-507. 
1.300.000. R$1,00. R$1.300.000,00. À vista. Conversão de créditos detidos 
junto à Companhia decorrentes de adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC). CDN IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., 
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.184.482-
0001-91, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3120924375-4, com sede na 
Praça Doutor Augusto Gonçalves, n. 146, sobreloja 02, sala 12, bairro centro, 
na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-054, neste ato 
representada por seu administrador Cássio Diniz Nogueira, brasileiro, 
divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n. MG-101.777, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 251.450.376-00, 
residente e domiciliado na Rua Luís Alberto Santos Santiago, n. 11, bairro 
Belvedere, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-342. 
1.300.000. R$1,00. R$1.300.000,00. À vista. Conversão de créditos detidos 
junto à Companhia decorrentes de adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC). FDN PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 21.998.813/0001-92, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3121034935-8, 
com sede na Praça Doutor Augusto Gonçalves, n. 146, sala 02, parte, bairro 
centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-054, neste 
ato representada pelo seu administrador Frank Diniz Nogueira, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da 
carteira de identidade n. MG-1.228.506, expedida pela SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 064.260.346-49, residente e domiciliado na Rua Dona 
Augusta, n. 41, bairro Cerqueira Lima, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas 
Minas Gerais, CEP 35680-371. 1.300.000. R$1,00. R$1.300.000,00. À vista. 
Conversão de créditos detidos junto à Companhia decorrentes de 
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). TDN PARTICIPAÇÕES 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 22.245.343/0001-59, registrada na 
JUCEMG sob o NIRE 3121037638-0, com sede na Praça Doutor Augusto 
Gonçalves, n. 146, sala 02, parte, bairro centro, na Cidade de Itaúna, Estado 
de Minas Gerais, CEP 35680-054, neste ato representada por sua 
administradora Tania Mara Diniz Nogueira, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, empresária, portadora da carteira de identidade 
n. M-7.621.322, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n. 
463.017.476-15, residente e domiciliada na Rua Dona Neca, n. 505, bairro 
Cerqueira Lima, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-
372. 1.300.000. R$1,00. R$1.300.000,00. À vista. Conversão de créditos 
detidos junto à Companhia decorrentes de adiantamento para futuro aumento 
de capital (AFAC). TOTAL - 16.493.000 - R$16.493.000,00. Igaratinga, 31 de 
dezembro de 2016. FERRO + MINERAÇÃO S.A. Rômulo Diniz Nogueira. 

Sérgio Diniz Nogueira. Assinado por 
RDN PARTICIPAÇÕES LTDA. Rômulo Diniz 

Nogueira. SDN PARTICIPAÇÕES 
LTDA. Sérgio Diniz Nogueira. CDN 
IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Cássio Diniz Nogueira. 

FDN PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Frank Diniz Nogueira. TDN 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Tania Mara Diniz Nogueira. Assinado por meio de 

registro sob o nº 6282199 em 23.05.2017 da Empresa FÊNIX 
PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A., NIRE 31300097838 e protocolo 

FÊNIX PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF n. 14.193.368/0001-28  -  NIRE n. 3130009783-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

18 cm -21 976410 - 1

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A
CNPJ/MF - 17.185.786/0001-61 – NIRE JUCEMG 3130003740-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
26 DE ABRIL DE 2017. 1 - DATA, HORA E LOCAL: 26 (vinte e 
seis) de abril de 2017 às 10:00 (dez) horas na Sede Social da Construtora 
Barbosa Mello S/A, inscrita no CNPJ/MF - 17.185.786/0001-61 e com 
registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 
3130003740-1, situada na Avenida Portugal, n.º 4.851, Bairro Itapoã, 
em Belo Horizonte - MG. 2 - PRESENÇAS: Presentes acionistas 
titulares de ações representativas da totalidade das ações do Capital 
Social da Companhia. MESA: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira 
e Secretário: Alexandre Abreu Lobato. 3 - REGULARIDADE: 
Declarada regular a instalação da AGE, independentemente de 
prévia convocação, nos termos do artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. 4 
- DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes 
deliberações: (i) Aprovada a redução do capital da companhia no 
valor total de R$ 107.550.415,83 (cento e sete milhões, quinhentos e 
cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e três centavos) com 
a extinção de 108.222.990 (cento e oito milhões duzentas e vinte e duas 
mil novecentos e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor global de R$ 107.550.415,83 (cento e sete milhões, 
quinhentos e cinqüenta mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e 
três centavos), de titularidade dos seguintes acionistas: Acionista - 
Ações extintas - Valor:  Guilherme Moreira Teixeira - 4.426.121 
- 4.398.612,53. Carlos Moreira Teixeira - 2.143.277 - 2.129.957,18.  
Beatriz Teixeira Siqueira - 1.363.903 - 1.355.426,75.  Helena Teixeira 
Rios - 1.753.590 - 1.742.691,97. Andrea Fatima Campello Coelho 
Couri - 441.288 - 438.545,53.  Claudia Abreu Lobato Ferreira e 
Sousa - 816.664  - 811.588,68. Monica Abreu Lobato - 816.664 - 
811.588,68. Alexandre Abreu Lobato - 816.664 - 811.588,68. BMPI 
Infra S.A. 53.748.100 - 53.414.071,68. Babosa Mello Ambiental S.A.  
- 41.896.719 - 41.636.344,15. Total - 108.222.990 - 107.550.415,83. 
O pagamento das ações ora extintas é realizado neste ato, parte em 
moeda corrente nacional e parte mediante a entrega de participações 
societárias de titularidade da Companhia, da seguinte forma: (a) para a 
acionista BMPI Infra S/A mediante a entrega de 26.650.000 (vinte e 
seis milhões, seiscentas e cinqüenta mil) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal de emissão da sociedade anônima Companhia 
Energética Chapecó, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.149.295/0001-
13, no valor global de R$ 53.414.071,68; (b) para a acionista Barbosa 
Mello Ambiental S.A. mediante a entrega  de: (b1) 13.426.479 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da sociedade 
anônima Empresa Metropolitana de Tratamento de Resíduos S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.278.385/0001-60, no valor de R$ 
14.325.354,25; (b2) 93.657 (noventa e três mil, seiscentas e cinqüenta 
e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da sociedade anônima Essencis Soluções Ambientais S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.004.980/0001-40 no valor de R$ 9.374.831,81, 
e  (b3 ) 7.350.000 (sete milhões, trezentos e cinquenta mil)  ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da sociedade 
anônima Viasolo Engenharia Ambiental S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 00.292.081/0001-40, no valor de R$ 17.936.158,09 e (c) 
com o pagamento de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos 
mil reais) em moeda corrente nacional, assim distribuídos entre os 
demais acionistas: Acionista - Valor: Guilherme Moreira Teixeira - 
4.398.612,53. Carlos Moreira Teixeira - 2.129.957,18. Beatriz Teixeira 
Siqueira - 1.355.426,75. Helena Teixeira Rios - 1.742.691,97.  Andrea 
Fatima Campello Coelho Couri - 438.545,53. Claudia Abreu Lobato 
Ferreira e Sousa - 811.588,68. Monica Abreu Lobato - 811.588,68.  
Alexandre Abreu Lobato - 811.588,68. Total - 12.500.000,00. Os 
ativos entregues em pagamento das ações extintas foram avaliados 
pelo valor contábil na forma do disposto no art. 22 da Lei 9.249/95; 
(ii) Em virtude da deliberação acima, aprovou-se a alteração do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a viger com 
a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de 
R$ 183.406.244,95 (cento e oitenta e três milhões quatrocentos e seis 
mil e duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 
dividido em 148.023.712 (cento e quarenta e oito milhões, vinte e três 
mil e setecentas e doze) ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal.”; (iii)
Gomes de Souza, Aquiles Nunes de Carvalho e José Roberto Lopes, 
bem como aprovado o trabalho por eles realizado e consubstanciado no 
Laudo de Avaliação de 24 de abril de 2017; (iv) aprovada a lavratura 
dessa ata em forma de sumário. 5 - ENCERRAMENTO: Tendo sido 

próprio lavrada a presente, que, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes, nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6404/76, deu-se por 

legais e então registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 26 de abril de 2017. Guilherme Moreira Teixeira - 
Acionista e Presidente da AGE. Alexandre Abreu Lobato - Acionista e 
Secretário da AGE. Carlos Moreira Teixeira. Beatriz Teixeira Siqueira. 
Helena Teixeira Rios. Andrea Fatima Campello Coelho Couri. Claudia 
Abreu Lobato Ferreira e Sousa. Monica Abreu Lobato. BMPI Infra S.A. 
- Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente. Barbosa Mello 
Ambiental S.A. Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente.
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ACEBriL CoNSTruTorA S/A – Em LiQuiDAÇÃo
CNPJ 70.964.044/0001-17 - NIRE 3130010917-8 - Ata de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 30 de Abril de 2017 - Data,
Hora e Local: Aos 30 de abril de 2017, às 11:00 horas, na sede da
Acebril Construtora S/A – Em Liquidação (“Companhia”), localizada
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº. 7.500, sala 01, Bairro
Califórnia, na Cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.855-450. Pre-
sença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital
social da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acio-
nistas e assinaturas desta Ata. Convocação/Publicações: Fica dispen-
sada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença e
anuência da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o artigo 124,
§4º, da Lei nº. 6.404/1976 (“Lei das S/A”). mesa: Por indicação dos
acionistas presentes, o Sr. Antônio Celso Ribeiro assumiu os trabalhos
na qualidade de Presidente da Mesa, que convidou a Sra. Sophia César
de Almeida Ribeiro para Secretária da Mesa. ordem do Dia: Delibe-
rar sobre: (i) a apreciação da prestação final das contas do Liquidante e
do balanço especial levantado pelo Liquidante; (ii) aprovação dos do-
cumentos apresentados pelo Liquidante, conforme item (i) desta or-
dem do dia; (iii) o encerramento da liquidação e consequente extinção
da Companhia, nos termos dos artigos 216, §1º e 219, I da Lei das S/A,
caso aprovadas as contas do Liquidante; e (iv) indicação dos responsá-
veis pela guarda dos livros da Companhia. Deliberações: Instalada a
Assembleia, após a votação e discussão das matérias constantes da or-
dem do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições ou ressalvas: (i) O Sr. Antônio Celso ribeiro,
brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro civil,
titular da Cédula de Identidade MG-308.962, expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF sob o nº. 156.258.346-87, residente e domiciliado na
Rua João Antônio Azeredo, nº. 454, apto. 1601, bairro Belvedere, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.320-610, eleito liquidante da Companhia na
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 2016
(“Liquidante”), apresentou balanço especial levantado nesta data, bem
como quadro de divisão do ativo líquido remanescentes entre os Acio-
nistas, devidamente acompanhado da prestação final das contas da Li-
quidação. (ii) Considerando a integral quitação do passivo da Compa-
nhia, a distribuição de dividendos correspondentes à integralidade dos
lucros até então apurados, realizada com a totalidade do patrimônio
líquido em momento prévio à extinção e mediante pagamento em bens
da Companhia, e a divisão dos bens e direitos relativos ao ativo líquido
remanescente, nos termos constantes do Anexo I, os acionistas aprova-
ram a divisão dos bens e direitos conforme constam do Anexo I, bem
como o balanço especial e as contas apresentadas pelo Liquidante. (iii)
Os acionistas aprovaram deliberação no sentido de que, a partir da pre-
sente data, o acionista Antônio Celso ribeiro, assumirá, de forma
irrevogável e irretratável, os ativos e passivos supervenientes da Com-
panhia, independentemente de serem anteriores ou posteriores à liqui-
dação da Companhia ou de estarem informados no balanço especial
ora aprovado. (iv) Os acionistas conferem entre si, à Companhia, bem
como ao Liquidante, a mais plena, geral e irrevogável quitação para
todos os efeitos legais, para nada mais reclamarem uns dos outros, seja
a que título for, seja com fulcro na partilha dos ativos sociais ou em
direito de sócio previsto no Estatuto Social ou em lei. (v) Tendo em
vista a aprovação da prestação final das contas do Liquidante, deu-se
por encerrada a liquidação da Companhia, sendo formalizada, neste
ato, a sua extinção, nos termos dos artigos 216, §1º e 219, I, ambos da
Lei das S/A. (vi) Durante o período determinado pela legislação apli-
cável, a documentação e livros fiscais ficarão sob a guarda do
Liquidante, acima qualificado. Arquivamento: Por fim, os acionistas
deliberaram pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comercial,
para os devidos fins legais. O Liquidante tomará as providências legais
e regulamentares para arquivamento e publicação desta ata, conforme
disposto no artigo 210, IX, da Lei das S/A. Encerramento e Assinatu-
ras: Nada mais havendo a tratar, observadas as formalidades legais, o
Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a pre-
sente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2017. mesa: Antônio Celso
Ribeiro – Presidente de Mesa; Sophia César de Almeida Ribeiro –
Secretária de Mesa. Acionistas (i) Antônio Celso Ribeiro; (ii)
Rafaela César de Almeida Ribeiro; (iii) Sophia César de Almeida
Ribeiro; (iv) Letícia César de Almeida Ribeiro (representada por
seus representantes legais Antônio Celso Ribeiro e Daniela César
de Almeida Ribeiro). Liquidante: Antônio Celso Ribeiro. Certifi-
co que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de
Atas de Assembleias Gerais da Companhia, sendo que a presente
ata foi assinada digitalmente via certificado digital pelo Presi-
dente da mesa. Sr. Antônio Celso ribeiro - Presidente da Mesa.
CErTiDÃo - JuCEmG - Certifico registro sob o n° 6288190
em 31/05/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

 TErmo DE ComPromiSSo DE ComPENSAÇÃo 
FLorESTAL ENTrE o iEF E HuDSoN LuiZ 
PErEirA DA CoSTA e VANESSA HAH CHEN

 . Termo de Compromisso de Compensação Florestal nº 2101090501917, 
que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e os 
empreendedores Hudson luiz Pereira da Costa, CPF nº 040 .824 .999-46 
e Vanessa Hah Chen, CPF nº 034 .072 .719-56 . objeto: medida Com-
pensatória prevista nos artigos 17 e 31 da lei Federal nº 11 .428/2006 
c/c com o art . 26 e 27 do decreto Federal nº 6 .660/2008, nos termos 
do Parecer Único ErFb-Cs/IEF Nº 66/2017, aprovado na 5ª reu-
nião ordinária da Câmara Temática de Proteção à biodiversidade e de 
Áreas Protegidas - CPb, realizada em 22/05/2017, com publicação na 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, páginas 14 e 15 do Diário 
do Executivo, em 24/05/2017 .
 Processo IEF Nº 09000002709/16 .
 Pa Nº 09010001139/16 -Nrra-bH .
 assinatura: __ de junho de 2017 .
 (a) ricardo ayres loschi – Chefe regional do IEF
 (b) Hudson luiz Pereira da Costa – Compromissário
 (c) Vanessa Hah Chen – Compromissária
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COMPANHIA DE MINERACAO SERRA AZUL - COMISA  -  CNPJ: 03.405.415/0001-33 Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em Reais)Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Valores expressos em reais)
Ativo 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 23.797.746,33 6.660.372,22 
Contas a receber de clientes 15.848.000,69 11.728.157,29 
Estoques 14.266.914,86 17.164.958,81 
Adiantamentos 1.721.450,86 546.042,15 
Tributos a recuperar 8.155,28 254.670,43 

55.642.268,02 36.354.200,90 
Não circulante
Partes relacionadas 57.500,00 - 
Tributos a recuperar lp - 427.176,06 
Depósitos judiciais 123.123,08 87.024,58 

180.623,08 514.200,64 
Imobilizado 34.696.628,80 26.944.553,92 
(-) Depreciação (7.647.701,68) (7.326.506,05)
Intangível 48.991.328,85 48.935.351,57 

76.040.255,97 68.553.399,44 
Total do ativo 131.863.147,07 105.421.800,98 

Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante
 Fornecedores 1.702.207,63 1.187.997,97 
 Fornecedores partes relacionadas 94.093,10 - 
 Obrigações trabalhistas - Curto prazo 573.973,22 681.856,41 
 Obrigações tributárias - Curto prazo 1.514.700,43 1.609.757,39 
 Dividendos a pagar 50.000,00 965.787,72 
 Outros passivos 32.025,08 56.673,89 

3.966.999,46 4.502.073,38 
 Não circulante 
 Provisão para riscos - 1.838.759,24 

- 1.838.759,24 
 Capital social 50.000.000,00 50.000.000,00 
 Resultados acumulados 47.465.808,20 48.059.610,34 
 Reserva Legal 1.072.188,96 1.021.358,02 
 Reservas de lucros 2.995.643,69 - 
 Lucro do exercicio 29.362.506,76 - 
 (-) Dividendos antecipados (3.000.000,00) - 

127.896.147,61 99.080.968,36 
 Total do passivo e do patrimônio
 líquido negativo 131.863.147,07 105.421.800,98 

2016 2015
Receitas de produtos vendidos 66.726.078,34 35.314.781,20 
(-) Devolução de Venda (1.301.774,35) (5.320,50)
(-) Impostos (5.671.401,91) (4.371.694,03)
Receita líquida 59.752.902,08 30.937.766,67 
Custo dos produtos vendidos (12.890.638,06) (15.997.037,36)
Lucro bruto 46.862.264,02 14.940.729,31 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas Administrativas e gerais (13.134.417,38) (4.936.034,41)
Despesas com pessoal (2.560.523,29) (1.448.474,01)
Despesas tributátias (25.227,21) (419.719,47)
Outras receitas (despesas) 
operacionais 647.544,71 (2.869.092,06)

(15.072.623,17) (9.673.319,95)
Prejuízo operacional antes das 

líquidas
31.789.640,85 5.267.409,36 

(+/-) Resultado Financeiro Liquido (364.018,92) 19.717,46 
Prejuízo antes da contribuição 
social e do imposto de renda 31.425.621,93 5.287.126,82 
Imposto de renda e contribuição 
social diferido
Imposto de renda e contribuição social (2.063.115,17) (1.220.652,19)

(2.063.115,17) (1.220.652,19)
Resultado líquido do exercício 29.362.506,76 4.066.474,63 

de 2016 e 2015 - (Valores expressos em Reais)
2016 2015

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Resultado do exercício 29.362.506,76 4.066.474,63 
Ajustes para reconciliar o resultado do 
exercício com recursos provenientes de 
atividades operacionais
Correções de exercicios anteriores 2.506.884,77 
Depreciações e amortizações 321.195,63 3.359.702,29 
Ganho Venda Imobilizado (560.500,00) (128.718,00)

31.630.087,16 7.297.458,92 

Demonstração das mutações do patrimônio em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em reais)
Reservas de lucros

Capital social Reserva de legal Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 50.000.000,00 - 21.936.389,54 71.936.389,54 
Dividendos a pagar ref Exercicio 2013 (3.864.402,04) (3.864.402,04)
Resultado do exercicio Ref 2013 15.457.608,15 15.457.608,15 
Resultado do exercicio Ref 2014 16.360.685,80 16.360.685,80 
Saldos em 31 de dezembro de 2014 50.000.000,00 - 49.890.281,45 99.890.281,45 
Reserva legal 1.021.358,02 (1.021.358,02) - 
Distribuição de dividendos Ref 2014 (3.910.000,00) (3.910.000,00)
Dividendos propostos Ref Lucro Exercicio 2015 (965.787,72) (965.787,72)
Resultado do exercicio Ref 2015 4.066.474,63 4.066.474,63 
Saldos em 31 de dezembro de 2015 50.000.000,00 1.021.358,02 48.059.610,34 99.080.968,36 
 Correções de exercicios anteriores 2015 2.506.884,77 2.506.884,77 
Reserva legal 50.830,94 (50.830,94) - 
Dividendos propostos Ref Lucro Exercicio 2015 (54.212,28) (54.212,28)
Constituição reserva de lucros 2.995.643,69 (2.995.643,69) - 
Lucro do exercio de 2016 29.362.506,76 29.362.506,76 
Dividendos antecipados Ref Lucro Exercicio 2016 (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.000.000,00 4.067.832,65 73.828.314,96 127.896.147,61 

Redução/(aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes (3.559.343,40) 2.454.265,63 
Estoques 2.898.043,95 (1.829.188,02)
Adiantamentos (1.175.408,71) 199.183,60 
Tributos a recuperar 673.691,21 (213.772,41)
Outros ativos circulantes (36.098,50)

(1.199.115,45) (610.488,80)
Aumento/(redução) nos passivos
Fornecedores e outras contas a pagar 514.209,66 4.915,24 
Obrigações trabalhistas (107.883,19) (242.362,55)
Obrigações tributarias (95.056,96) 1.218.202,63 
Provisão para risco (1.838.759,24) - 
Outros passivos (24.648,81) (2.811,91)

(1.552.138,54) 977.943,41 
Caixa líquido gerado das atividades 
operacionais 28.878.833,17 7.664.913,53 
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos
Investimentos - 822.500,00 
Aquisição de bens imobilizado (7.752.074,88) (2.399.512,67)
Aquisição de intangíveis (55.977,28) - 
Caixa líquido das atividades de 
investimentos (7.808.052,16) (1.577.012,67)
Fluxo de caixa das atividades de 

Transações com partes relacionadas, 
líquidas 36.593,10 
Pagamentos dos dividendos e juros sobre 
o capital próprio (3.920.000,00) (3.910.000,00)
Dividendos a pagar (50.000,00) - 
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas (3.933.406,90) (3.910.000,00)
Aumento/(redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 17.137.374,11 2.177.900,86 
Caixas e equivalentes no início do exercício 6.660.372,22 4.482.471,36 

23.797.746,33 6.660.372,22 
Aumento/(redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 17.137.374,11 2.177.900,86 

2016 2015

Eduardo de Almeida Ferreira
Diretor Presidente - CPF 374.402.416-49

Clebson Pereira da Silva - CRC-MG 113123/O-1 - CPF 013.929.586-01
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DATA, HORA E LOCAL: 17 de maio de 2017, às 09:00 horas, na sede 
da Predial JM Imobiliária e Participações S.A. (“Companhia”), localizada 
na Praça Doutor Augusto Gonçalves, n. 146, Sobreloja 02, Sala 10, Bair-
ro Centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-054. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em razão da presença da 
totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Pre-
sença de Acionistas, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. MESA: 
Presidente: Rômulo Diniz Nogueira. Secretário: Sérgio Diniz Nogueira. 
ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da 
Companhia; e (ii) Deliberar sobre a renúncia dos membros da Diretoria à 
remuneração. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, fo-
ram feitas a leitura e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, 
e as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas 
da Companhia: 1.  
Foi aprovada a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, 
com mandato até 31 de maio de 2020. (i) SÉRGIO DINIZ NOGUEIRA, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n. MG-
617.502, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 229.834.306-
34, residente e domiciliado na Rua Mariângela Medeiros, n. 02, Centro, na 
Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-507; (ii) RÔMULO 
DINIZ NOGUEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de 
Identidade n. MG-740.724, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob 
o n. 364.145.496-49, residente e domiciliado na Rua Adalgisa Lima, n. 605, 
Bairro Cerqueira Lima, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 
35680-369; (iii) TÂNIA MARA DINIZ NOGUEIRA, brasileira, casada, em-
presária, portadora da Carteira de Identidade n. M-7.621.322, expedida pela 
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n. 463.017.476-15, domiciliada na Rua 
Dona Neca, n. 505, Bairro Cerqueira Lima, na Cidade de Itaúna, Estado de 
Minas Gerais, CEP 35680-372; (iv) FRANK DINIZ NOGUEIRA, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n. MG-1.228.506, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 064.260.346-49, do-
miciliado na Rua Dona Augusta, n. 41, Bairro Cerqueira Lima, na Cidade 
de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-371; (v) CÁSSIO DINIZ 
NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de 
Identidade n. MG-101.777, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob 
o n. 251.450.376-00, domiciliado na Rua Luís Alberto Santos Santiago, n. 
11, Bairro Belvedere, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 
35680-342; e (vi) FABRÍCIO ARAÚJO NOGUEIRA, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob 
o n. 012.529.276-73, portador da carteira de identidade nº MG-10362377, 
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Eduardo Porto, n. 587, Bairro Ci-
dade Jardim, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 
30380-060. 2. . Os membros da Diretoria 
reeleitos e empossados, conforme consta dos Termos de Posse lavrados no 
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, aceitaram o cargo e 

º do 
artigo 147 da Lei n. 6.404 /76, e no inciso II do artigo 37, da Lei n. 8.934/94, 
cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade crimi-
nal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que tempora-
riamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades 
empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem 
reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser con-

que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos 
e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicado acima, sendo 
que eventuais alterações serão comunicadas por escrito à Companhia. 3. Os 

membros da Diretoria da Companhia, considerada a renúncia neste ato dos 
diretores à verba remuneratória que lhes seria atribuída em razão do car-
go que ocupam na Companhia, já que suas funções já são remuneradas por 
outras sociedades integrantes do mesmo grupo econômico da Companhia. 

arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações 
legais fossem feitas e os livros societários transcritos. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual 
foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas pre-
sentes. Mesa: Rômulo Diniz Nogueira, Presidente; Sérgio Diniz Nogueira, 
Secretário. Acionistas: CDN Imobiliária e Participações Ltda. (p. Cássio 
Diniz Nogueira), FDN Participações Ltda. (p. Frank Diniz Nogueira), RDN 
Participações Ltda. (p. Rômulo Diniz Nogueira), SDN Participações Ltda. 
(p. Sérgio Diniz Nogueira), TDN Participações Ltda. (Tânia Mara Diniz 
Nogueira), Ferro + Mineração S.A. (p. Sérgio Diniz Nogueira e Rômulo 
Diniz Nogueira) e J. Mendes Empreendimentos e Participações Ltda. (p. 
Sérgio Diniz Nogueira e Rômulo Diniz Nogueira). Diretores: Sérgio Diniz 
Nogueira, Rômulo Diniz Nogueira, Tânia Mara Diniz Nogueira, Frank Diniz 
Nogueira, Cássio Diniz Nogueira, e Fabrício Araújo Nogueira. 

 Rômulo 
Diniz Nogueira. Presidente. Sér-
gio Diniz Nogueira. Secretário. 

05.06.2017 da Empresa PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPAÇÕES 
S.A. Nire 31300026396 e protocolo 172786517-31.05.2017.Marinely de 

PREDIAL JM IMOBILIÁRIA E 
PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 09.316.401/0001-20   -   NIRE: 3130002639-6
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2017

21 cm -21 976183 - 1

ACEBriL CoNSTruTorA S/A
CNPJ 70.964.044/0001-17 - NIRE 3130010917-8 - Ata de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 31 de Dezembro de 2016 - Data,
Hora e Local: Aos 31 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da
Acebril Construtora S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, nº 7.500, sala 01, Bairro Califórnia, na
Cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.855-450. Presença: Presentes
os acionistas que representam a totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas e assinaturas
desta Ata. Convocação/Publicações: Fica dispensada a convocação e
publicação de anúncios em razão da presença e anuência da totalidade
dos acionistas, conforme dispõe o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976
(“Lei das S/A”). mesa: Por indicação dos acionistas presentes o Sr.
Antônio Celso Ribeiro assumiu os trabalhos na qualidade de Presiden-
te da Mesa, tendo convidado a Sra. Sophia César de Almeida Ribeiro
para Secretária da Mesa. ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a dissolu-
ção da Companhia, nos termos do artigo 206, alínea c da Lei 6.404/76;
(ii) a nomeação do Liquidante e definição das suas funções, seguida da
destituição dos diretores e conselheiros de administração da Compa-
nhia; (iii) a definição dos critérios e regras para divisão do acervo soci-
al; e (iv) a dispensa de instalação do Conselho Fiscal. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após a votação e discussão da matéria constan-
te da ordem do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de vo-
tos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar a dissolução da
Companhia, nos termos do artigo 206, alínea “c”, da Lei nº 6.404/76.
Em decorrência da aprovação da dissolução a Companhia passará, a
partir de agora, a adotar a sua denominação social seguida das palavras
“em liquidação”, em todos os atos e operações, conforme determina o
artigo 212, da Lei nº 6.404/76. (ii) Os acionistas nomeiam como
liquidante o Sr. Antônio Celso ribeiro, brasileiro, casado sob o regi-
me de separação de bens, engenheiro civil, titular da Cédula de Identi-
dade MG-308.962, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
156.258.346-87, residente e domiciliado na Rua João Antônio Azeredo,
nº 454, apto. 1601, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30.320-
610 (“Liquidante”), cabendo-lhe a representação isolada da Compa-
nhia, a fim de ultimar os negócios sociais, nos termos do artigo 211 da
Lei nº 6.404/76. O Liquidante aceita a função e toma posse mediante
assinatura do presente instrumento, restando, assim, destituídos os atu-
ais diretores e conselheiros de administração da Companhia. Os dire-
tores e conselheiros destituídos conferem à Companhia e aos seus aci-
onistas e recebem deles a mais ampla, plena, geral, irrevogável e
irretratável quitação, para nada mais reclamarem uns dos outros em
relação ao período que exerceram cargos de administração da Compa-
nhia. O Liquidante declara, para todos os fins, sob as penas da lei, que
não está impedido de atuar como liquidante e/ou proceder à liquidação
da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal
ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a eco-
nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a concor-
rência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade e
tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra
circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das
referidas obrigações que lhe forem imputadas como liquidante em ra-
zão da dissolução, liquidação e extinção da Companhia. (iii) O
Liquidante não receberá remuneração pelo exercício de suas funções,
tendo em vista que o Liquidante é também acionista da Companhia. O
Liquidante renunciou expressamente e em caráter irrevogável e
irretratável ao direito de receber da Companhia qualquer quantia a títu-
lo de remuneração pelo exercício de suas funções. Os acionistas deli-
beraram aprovar o não pagamento de remuneração ao Liquidante até
nova deliberação em sentido contrário, em razão de sua renúncia ao
recebimento da referida remuneração. (iv) Os acionistas estabelecem o
critério de divisão do acervo social, devendo o Liquidante seguir os
critérios e regras ora estabelecidos no cumprimento de suas funções:
(a) a avaliação dos bens e direitos devolvidos aos acionistas em virtude
da liquidação, deverá ser realizada pelo critério do valor contábil; e (b)
os bens e direitos devolvidos aos acionistas em função da liquidação
da Companhia deverão ser divididos entre os acionistas, podendo de-
terminados ativos serem destinados exclusivamente para acionistas
específicos, desde que o valor de avaliação contábil recebido por cada
acionista observe a proporção de suas respectivas participações
societárias na Companhia. A liquidação da Companhia e partilha de
seu acervo líquido ficará sujeita à aprovação final por parte dos acio-
nistas, por ocasião da aprovação das contas da liquidação e extinção da
Companhia. (v) Os acionistas dispensaram a instalação do Conselho
Fiscal, que somente virá a ser instalado mediante solicitação dos acio-
nistas, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social. Arquivamento: Por
fim, os acionistas deliberaram pelo arquivamento desta ata perante a
Junta Comercial, para os devidos fins legais. O Liquidante fica autori-
zado a adotar todas as providências legais e regulamentares para con-
cretizar as deliberações formalizadas nesta ata. Encerramento e Assi-
naturas: Nada mais havendo a tratar, observadas as formalidades le-
gais, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-
se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos
os presentes. Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2016. mesa:
Antônio Celso Ribeiro – Presidente de Mesa; Sophia César de Almeida
Ribeiro – Secretária de Mesa. Acionistas (i) Antônio Celso Ribeiro;
(ii) Rafaela César de Almeida Ribeiro; (iii) Sophia César de Almeida
Ribeiro; (iv) Letícia César de Almeida Ribeiro (representada por seus
representantes legais Antônio Celso Ribeiro e Daniela César de Almeida
Ribeiro). Liquidante: Antônio Celso Ribeiro. Certifico que a presen-
te ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio, sendo que a
presente ata foi assinada digitalmente via certificado digital pelo Pre-
sidente da mesa. Sr. Antônio Celso ribeiro - Presidente de Mesa.
CErTiDÃo - JuCEmG - Certifico registro sob o n° 6213290 em
03/02/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo – PASSoS/mG –

1º aditamento ao contrato para contratação de empresa especializada 
para o fornecimento e montagem de um reservatório metálico  . Partes: 
serviço autônomo de agua e Esgoto e K@racol Indústria e Comer-
cio de Tanques e reservatórios Eireli-EPP . Valor: o valor é acrescido 
r$ 27 .290,48 . dotação orçamentaria: 17 .512 .0046 .6003 .4490 .52 . Pas-
sos-mG, 13 de junho de 2017 . Pedro Teixeira-diretor do saaE .

2 cm -21 976214 - 1

SAAE-CArmo Do CAJuru

 - Portaria 09/2017 – Nomeia candidato aprovado no concurso público 
do saaE – Edital nº 01/2014 . Contador– luciano João avelar . Carmo 
do Cajuru, 21 de Junho de 2017 .

1 cm -21 976139 - 1

FuNDAÇÃo HoSPiTALAr Do muNiCÍPio
DE VArGiNHA-FHomuV

aVIso dE lICITaçÃo – Fundação Hospitalar do município de Var-
ginha – FHomuV, torna público a abertura do procedimento: lici-
tação nº 078/2017 – Pregão Presencial nº 075/2017 – do tipo”menor 
Preço”,tendo por objeto a Contratação de serviços Especializados 
para manutenção Preventiva e Corretiva no Equipamento de Tomogra-
fia Computadorizada, mediante as condições estabelecidas em Edital. 
data da sessão: dia 05/07/2017, às 8h . retirada do Edital:www .fho-
muv .com .br .Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@
fhomuv .com .br .

3 cm -21 976399 - 1

 FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE CuLTurA, LAZEr E 
TuriSmo – FumCuLT – CoNGoNHAS – mG

 . – INTImaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº FumCulT/002/2017 .
Aquisição de pulseiras de segurança e identificação. Por cumpri-
mento do Princípio da Publicidade, torna público o resultado final, 
após julgamento de recurso tempestivo, do Pregão Presencial nº 
FumCulT/002/2017 . licitantes credenciadas e participantes do cer-
tame: P&s Comercial Elétrica ltda . – mE .; ECm Comercial e servi-
ços Eireli – mE .; Jéssica dos santos soares Fonseca – mE . e Idpromo 
Comercial Eireli. - EPP. Licitante classificada e inabilitada: Idpromo 
Comercial Eireli – EPP. Licitante, classificada, habilitada e vencedora 
do certame: ECm Comercial e serviços Eireli – mE ., no item 01, com 
o valor total de r$7 .200,00 (sete mil e duzentos reais) .marta Fernandes 
da Costa alves – Pregoeira . sérgio rodrigo reis – diretor-Presidente 
da FumCulT .21/06/2017

4 cm -21 976026 - 1

iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA muNiCiPAL 
DE oLiVEirA – oLiVEirAPrEV

- resultado de licitação – Processo licitatório nº 002/2017 – Tomada 
de Preços nº 001/2017 . objeto: contratação de empresa especializada 
para a perfeita execução do(s) serviço(s) de elaboração de projeto exe-
cutivo de instalações elétricas; projeto executivo de cabeamento estru-
turado; projeto executivo de CFTV / alarme / segurança; projeto exe-
cutivo de telefonia e lógica; projeto executivo luminotécnico; projeto 
executivo hidrossanitário; projeto executivo sPda; projeto executivo 
de prevenção e combate à incêndio, inclusive com aprovação no Corpo 
de bombeiros; projeto executivo de drenagem pluvial; projeto execu-
tivo paisagístico; prospecção das estruturas existentes com execução 
de laudo – lajes do segundo pavimento, cobertura e responsabilidade 
civil de engenharia para as intervenções e ampliação de anexo; e pla-
nilha orçamentária; para restauro do imóvel histórico Tombado pelo 
IEPHa/mG, localizado na Praça dr . José ribeiro da silva, nº 28, Cen-
tro, neste município; torna público que adJudICa e HomoloGa 
o objeto do Processo licitatório em referência declarando como ven-
cedor a empresa doXa ENGENHarIa lTda – mE – CNPJ nº 
20 .876 .750/0001-39, no valor de rs 25 .143,51 (vinte e cinco mil cento 
e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) . oliveira/mG, 21 de 
junho de 2017 . sandra santos Ferreira Corrêa – superintendente do 
olIVEIraPrEV .

5 cm -21 976360 - 1

iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA DoS 
SErViDorES PÚBLiCoS Do muNiCÍPio DE 

TEÓFiLo oToNi/mG – SiSPrEV/To–
 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 006/2017 - aVIso dE lICITaçÃo 
– o sIsPrEV/To torna público que realizará no dia 07/07/2017 às 
14 horas, licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 006/2017 – 
objeto: registro de preços para futuro e eventual fornecimento e dis-
tribuição de lanches . Edital e informações encontram-se à disposição 
dos interessados na sala de licitações localizada na rua Epaminondas 
otoni, n .º 665, 7º andar, Centro, tele/fax (0xx33)3522-2900, nos dias 
úteis, no horário de 08:00 às 17:00 horas ou através do email sisprev@
yahoo.com.br . Teófilo Otoni, 21 de junho de 2017. Maria da Conceição 
assis oliveira - diretora Presidente do sIsPrEV/To .

3 cm -21 976240 - 1

SAAE DE BoCAiÚVA
aVIso lICITaçÃo

o saaE de bocaiúva, através de seu pregoeiro torna público que fará 
realizar as seguintes licitações: Pregão Presencial nº . 042/2017-ob-
JETo: aquisição de Quadros de comando elétrico, Padrões elétrico, 
Cabos PP flexível, Quadros de força e outros materiais elétricos; TIPO: 
menor preço por item; ENTrEGa dos ENVEloPEs/ CrEdEN-
CIamENTo: 05/07/2017, 09:00hs . Pregão Presencial nº . 044/2017-
obJETo: aquisição de material para estoque (Kit cavalete eConexões 
em PVC) e equipar poços tubulares (Conexões e tubos galvanizados) 
TIPo: menor preço por item; ENTrEGa dos ENVEloPEs/ CrE-
dENCIamENTo: 11/07/2017, 09:00hs .os editais estarão publica-
dos no quadro de aviso do saaE, à Pça . Pedro Caldeira, 7-a –Cen-
tro– bocaiúva(mG), onde os mesmos poderão ser solicitados ou pelo 
e-mail: saaebocaiuva .licitacao@hotmail .com –Informações: Fone: 
38–3251-1581- Handerson Christian Perpétuo-Pregoeiro .

4 cm -21 976472 - 1

SEmASA DE CArANGoLA/mG
aVIso dE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 022/2017 - o sEmasa torna 
público que fará realizar a seguinte licitação: obJETo: registro de 
preço de materiais diversos para obras e serviços de manutenção . Prazo 
máximo para entrega dos envelopes: dia 04/07/2017 as 08:00 horas . o 
Edital na íntegra encontra-se no sEmasa/CGa, sito na rua divino, n° 
93, Carangola–mG, fone (32) 3741-5820 - e-mail: semasacompras@
yahoo .com .br, site www .semasacarangola .com .br e www .cisab .com .
br . Carangola, 20/06/2017 . Carlos Henrique da silveira lessa . dire-
tor Geral .

3 cm -21 975999 - 1

SiNDiCATo DoS TrABALHADorES NAS 
iNDÚSTriAS mETALÚrGiCAS, mECÂNiCAS E 

DE mATEriAL ELÉTriCo DE VAZANTE

EdITal dE CoNVoCaçÃo

sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias metalúrgicas, mecânicas e 
de material Elétrico de Vazante convoca todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para uma assembleia Geral ordinária, a 
realizar-se na sede social desta entidade, à av . odilon luiz nº 190 – 
Cidade Nova I, no dia 30 de junho de 2017, às 09h:00min em primeira 
convocação, para tratarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) leitura da ata anterior; b) leitura, apreciação e votação dos relatórios, 
contas e balanço referentes ao exercício de 2016; c) leitura, apreciação 
e votação da previsão orçamentária para o exercício de 2018 . Havendo 
falta de número legal em primeira convocação, a assembleia será rea-
lizada às 09h:30min, no mesmo local e data com qualquer número de 
associados presentes .
 Vazante, 22 de junho de 2017 . Edgard Nunes da silva – Presidente .

4 cm -21 976338 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE CAETE/mG

EXTraTo dE raTIFICaçÃo da dIsPENsa dE lICITaçÃo Nº: 
013/2017
O Diretor do SAAE de Caeté – MG, informa que ratificou, nos ter-
mos do artigo 26, Caput, combinado com o artigo 24, Inciso IV, ambos 
da lei Nº: 8666/93, a dispensa de licitação Nº: 013/2017, visando a 
contratação da empresa organizações EmY ltda para prestar serviços 
de recuperação de rede adutora, construida em manilha de Ø 600mm, 
macho/fêmea e 03 (três) caixas de concreto armado para atender as 
necessidades dos serviços de manutenção da autarquia,– 20/02/2017 
– aline a . b . araújo-diretor adm . Financeiro .

3 cm -21 976300 - 1
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CNPJ nº 17.162.082/0001-73

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Mendes Júnior Engenharia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade anônima de capital aberto, 
com sede na Av. João Pinheiro, n° 39, 15º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem como 
objeto social a atuação na indústria de construção civil pesada e outras atividades relacionadas, 
inclusive a locação de equipamentos e imóveis. A Companhia, ao longo dos últimos anos teve 

seus contratos, concentrando suas atividades na cobrança de seus recebíveis para fazer frente 
aos seus passivos, e na administração de determinados imóveis. A Companhia vem apresen-
tando sucessivos e relevantes prejuízos nos últimos exercícios, aumentando o grau de endi-
vidamento resultando num patrimônio líquido negativo de R$ 8.046.299 em 31 de dezembro 

acumulados de R$ 10.224.759, e os passivos circulante e não circulante excederam os ativos 
circulante e não circulante em R$ 8.046.299. Para reverter esta situação, Administração da 
Companhia vem trabalhando no sentido de lograr êxito em suas ações ordinárias de cobrança 
relativas a direitos creditórios junto a empresas e entidades do Governo. As menções descritas 

-

1.1. Reapresentação dos 
valores correspondentes
em 31 de dezembro de 2015, originalmente publicadas em 21 de abril de 2016, e os saldos 

Erro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, em decorrência dos seguin-
tes assuntos: : Conforme 
detalhado na Nota 6. DIREITOS CREDITÓRIOS, a Companhia é autora de diversas ações 
judiciais de cobrança, dentre as quais se destaca a movida contra a Companhia Hidroelétrica do 

de prejuízos no seu contrato. Em decorrência do contexto da ação acima, a Comissão de Valores 

nos termos da norma contábil “CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingen-
tes”, deveria ser baixado. Contra tal entendimento, a Companhia interpôs recursos por entender 
que os mesmos não tinham característica de ativo contingente, mas os recursos não foram 

SEP/GEA-5, de 14/12/2016, determinou a baixa do mencionado Credito Chesf. Cumprindo a 
decisão da CVM, o crédito foi baixado na contabilidade, mediante os procedimentos adian-
te descritos. Contudo, cabe destacar que tal procedimento não altera o curso da ação e não 
muda a convicção da Companhia de que se trata de direito certo (ação declaratória de cobrança 
transitada em julgado no STJ) e que as medidas judiciais que está implementando levarão a 
um desfecho favorável. Vide Nota nº 6 sobre atualização do andamento desta ação judicial. 

como item do ativo, dos Direitos Creditórios decorrentes da ação judicial, movida contra a 

Senhores Acionistas: 

dezembro de 2016, comparativas com 31 de dezembro de 2015, de acordo com as normas 
contábeis adotadas no Brasil.

A Companhia vem, ao longo dos anos, administrando seus direitos creditórios e suas obrigações 

baixa atividade operacional relacionada com um alto nível de endividamento. A Administração 
da Companhia aguarda o desfecho favorável de ações judiciais em andamento. A continuidade 
operacional da Companhia depende fundamentalmente do desfecho favorável destas ações. 

debêntures, títulos e adiantamentos de clientes, têm sua liquidação dependente do recebimento 
dos direitos creditórios descritos na Nota 6.

A Mendes Júnior Engenharia S.A., informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias determinou a penhora das ações represen-
tativas de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da controladora da Companhia 

penhora se deu em favor da CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, nos autos do 
Processo n° 0024.07.746.341- 2, movido em face da Companhia, Mendespar e outros. A Com-
panhia informa que continuam sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis visando a reversão 
desta penhora.

Conforme detalhado na Nota 6. DIREITOS CREDITÓRIOS, a Companhia é autora de diversas 
ações judiciais de cobrança, dentre as quais se destaca a movida contra a Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco – Chesf, empresa do Governo Federal. 

Em decorrência do contexto da ação acima, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, en-

contábil “CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”, deveria ser bai-
xado. Contra tal entendimento, a Companhia interpôs recursos, mas os mesmos não foram 

SEP/GEA-5, de 14/12/2016, determinou a baixa do mencionado Credito Chesf. Cumprindo a 
decisão do mencionado Órgão, o crédito foi baixado na contabilidade, mediante os procedi-
mentos adiante descritos. Contudo, cabe destacar que tal procedimento não altera o curso da 
ação e não muda a convicção da Companhia de que se trata de direito certo (ação declaratória 
de cobrança transitada em julgado no STJ) e que as medidas judiciais que está implementando 
levarão a um desfecho favorável. Vide Nota nº 6, sobre detalhes desta ação judicial. A conti-
nuidade operacional da Companhia depende fundamentalmente do desfecho favorável desta e 
de outras ações na qual é autora.

A proposta da Administração é para compensar parcialmente o prejuízo do exercício no mon-
tante de R$ 918.333 mil, reduzido dos créditos decorrentes da realização da conta de Ajustes 
de Avaliação Patrimonial (AAP), no montante de R$ 316 mil, adicionado dos débitos relativos 
a outros resultados abrangentes, no montante de R$ R$20.352mil, totalizando R$938.368 mil, 
com o saldo da Reserva Especial Para Dividendos Não Distribuídos, no montante de R$503.922 
mil mais o saldo da Reserva Legal, no valor de R$175.822 mil, totalizando R$679.744 mil. 

auditores (BDO RCS Auditores Independentes), não nos prestaram nenhum outro serviço além 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2017.
A Administração

Caixa e equivalentes de caixa ..........................  6 6 5
Contas a receber de clientes ............................. 5 3.603 3.155 1.208
Outros circulantes ............................................  2.204 4.084 1.064
Total do ativo circulante ...................................  5.813 7.245 2.277

Contas a receber de clientes ............................. 5 596.383 582.421 522.635
Títulos a receber ............................................... 7 299.863 299.863 299.521
Créditos com empresas ligadas ........................ 20 25.193 16.986 5
Outros realizáveis a longo prazo ...................... 9 4.641 4.581 6.325
   926.080 903.851 828.486

Investimentos ................................................... 10 2.738 2.164 19.445
Imobilizado líquido  ......................................... 11 24.943 25.447 26.120
   27.681 27.611 45.565

  ........................  953.761 931.462 874.051

  .................................................  959.574 938.707 876.328

Salários e encargos sociais  ..............................  595 382 329
 ........................ 14 964.494 821.865 33.268

Títulos e contas a pagar  ................................... 12 22.528 38.333 4.609
Obrigações tributárias  ..................................... 13 666 441 1.880
Outros passivos ................................................  3.827 3.823 2.034

  ...........................  992.110 864.844 42.120

 ....................... 14 3.864.414 3.391.801 3.646.977
Credores por debêntures  ................................. 15 2.556.113 2.287.214 2.070.584
Fornecedores e subempreiteiros  ...................... 16 251.944 251.944 250.589
Obrigações tributárias  ..................................... 18 1.091.246 1.058.402 1.028.513
Provisão para contingências  ............................ 17 139.804 109.921 115.061
Imposto renda e contr. social diferidos ............ 08 7.628 7.792 7.957
Créditos de empresas ligadas ........................... 20 - - 11.288
Títulos e Contas a Pagar .................................. 12 102.614 74.403 26.479

  ....................  8.013.763 7.181.477 7.157.448
  .............................................  9.005.873 8.046.321 7.199.568

Capital Social  .................................................. 19 2.163.400 2.163.400 2.163.400

Reserva legal  ...................................................  - 175.822 175.822
Retenção de lucros para investimentos ............  - - 61.870
Reserva especial para div. não distribuídos  ....  - 503.922 835.153
AAP - Ajuste de Avaliação Patrimonial  ..........  15.060 15.376 15.764
Prejuízos acumulados .......................................  (10.224.759) (9.966.134) (9.575.249)

 ...........  (8.046.299) (7.107.614) (6.323.240)

 ..............................................  959.574 938.707 876.328
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)
  

Receitas líquidas de prestação de serviços e alugueis  .......  23 4.403 4.892

Custos dos serviços e outros  ..............................................   (480) (480)

Lucro bruto  .........................................................................   3.923 4.412

Despesas administrativas e outras  ......................................   (1.388) (8.236)
Reversão (Constituição) de provisões líquidas ...................  23 (152.251) (68.888)
Resultado de equivalência patrimonial  ..............................   574 (17.059)

 ...........   (149.142) (89.771)

 ..............................................  23 (769.354) (714.072)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro  .........................   (918.496) (803.843)

Receitas com tributos sobre o lucro ....................................   163 165

Prejuízo do exercício  ..........................................................   (918.333) (803.678)

Prejuízo por ação (básico e diluído) R$ ..............................   (89,077354) (77,956004)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais)
  
Prejuízo do exercício ........................................................................  (918.333) (803.678)
Outros resultados abrangentes
Benefício Pós Emprego ....................................................................  (20.352) 19.304
Resultado abrangente total do exercício, liquido dos impostos .......  (938.685) (784.374)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais)
 

 .......................................................................... 
Estornos referentes ao resultado do exercício de 2014 ................................................ - - - - - (232.513) (232.513)
Baixa dos Direitos Creditórios - CHESF/ITAPARICA ............................................... - - - - - (10.666.847) (10.666.847)
Baixa dos tributos diferidos ......................................................................................... - - - - - 1.324.111 1.324.111

 ............................................................ 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial ............................................................ - - - - (388) 388 -
Outros resultados abrangentes ..................................................................................... - - - - - 19.304 19.304
Prejuízo ajustado do exercício ..................................................................................... - - - - - (803.678) (803.678)

Compensação do prejuízo do exercício ....................................................................... - - (331.231) (61.870) - 393.101 -
 ....................................................... 

Realização do ajuste de avaliação patrimonial ............................................................ - - - - (316) 316 -
Outros resultados abrangentes ..................................................................................... - - - - - (20.352) (20.352)
Prejuízo do exercício .................................................................................................... - - - - - (918.333) (918.333)

Compensação do prejuízo do exercício ....................................................................... - (175.822) (503.922) - - 679.744 -
........................................................................... 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais)

   
Prejuízo do exercício  ......................................................................... (918.333) (803.678)
Ajustes do prejuízo do exercício
Depreciação ........................................................................................ 504 507

 ............................................................. 769.354 714.072
Imposto de renda e contribuição social diferidos .............................. (163) (165)
Equivalência Patrimonial ................................................................... (574) 17.059
   (149.212) (72.205)

Contas a receber de clientes  .............................................................. 5.782 34.043
Aumento de títulos a receber e outros realizáveis ............................. 1.819 (1.990)
   7.601 32.053

Títulos e contas a pagar ...................................................................... 354 6.649
Obrigações tributárias ........................................................................ 52 (4.989)
Provisões contingenciais  ................................................................... 9.531 68.888
Outros exigíveis ................................................................................. (1.017) 53
   8.920 70.601
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..................... (132.691) 30.449
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Baixa de ativos permanentes .............................................................. - 388
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos ...... - 388

Créditos com empresas ligadas .......................................................... (8.207) (28.269)
 .......................................................... 140.898 (2.567)

 .... 132.691 (30.836)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa ........................................ - 1
Disponibilidades no início do exercício ............................................. 6 5

 ............................................... 6 6
Aumento no caixa e equivalentes de caixa ........................................ - 1

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais)
  
1 - RECEITAS
  Venda de mercadorias, produtos e serviços .................................  4.811 5.391
  Outras receitas ..............................................................................  3.182 5.545
  Total Receitas ...............................................................................  7.993 10.936
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
  Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ........................  (1.914) (10.546)
  Reversão (Constituição) de provisões contingenciais ..................  (152.252) (68.888)
  Total Insumos Adquiridos de Terceiros ........................................  (154.166) (79.434)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 – 2).....................................  (146.173) (68.498)
4 - DEPRECIAÇÃO ..........................................................................  (504) (507)
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 – 4) .................................  (146.677) (69.005)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
  Resultado de equivalência patrimonial ........................................  574 (17.059)

 ......................................................................  47.346 97.202
  Total Valor Adicionado Recebido em Transferência ....................  47.920 80.143
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR ......................  (98.757) 11.138
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Pessoal
   Remuneração direta ...................................................................  1.385 2.087
   Benefícios ..................................................................................  132 382
   FGTS ..........................................................................................  236 80
  Total Pessoal ................................................................................  1.753 2.549
  Impostos, taxas e contribuições
   Federais ......................................................................................  681 838
   Estaduais ....................................................................................  89 67
   Municipais ..................................................................................  146 72
  Total Impostos, Taxas e Contribuições ........................................  916 977
  Remuneração de capitais de terceiros
   Juros ...........................................................................................  816.700 811.275
   Alugueis .....................................................................................  207 15
  Total Remuneração de capitais de terceiros .................................  816.907 811.290
  Remuneração de capitais próprios
   Prejuízo do exercício ..................................................................  (918.333) (803.678)
  Total Remuneração de Capitais Próprios .....................................  (918.333) (803.678)
  Total Distribuição do Valor Adicionado .......................................  (98.757) 11.138

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

www.mendesjuniorengenharia.com.br

(Valores em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)

se trata de um ativo contingente, de acordo com o CPC 25. Em síntese, a CVM determinou o 

explicativa, antes das demais, informando a respeito da decisão da CVM e esclarecendo minu-

anuais completas e DFP referentes ao exercício de 2016, bem como para os formulários ITR de 
2017. Assim, como resultado do acima, a Companhia procedeu os seguintes ajustes: (a) Baixa 

tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido - Lucros/Prejuízos Acumulados nos valores de 

valores relativos aos direitos creditórios CHESF/ITAPARICA que haviam sido compensados 

registrada no passivo, decorrente da atualização dos direitos creditórios de exercícios anteriores 
tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido - Lucros/Prejuízos Acumulados nos valores 

-

creditórios de exercícios anteriores tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido - Lucros/

constituídos em exercícios anteriores a 2016, registrados no ativo, tendo como contrapartida o 
Patrimônio Líquido - Lucros/Prejuízos Acumulados, nos valores de R$ 849.632 em 31/12/2015 

-
zindo o ativo e o resultado do exercício, nos valores de R$ 193.223 em 31/12/2015 e R$ 94.722 

imposto de renda, registrados no ativo, tendo como contrapartida o resultado do exercício, nos 
-

tendo como contrapartida o resultado do exercício, nos valores de R$ 52.228 em 31/12/2015 e 
: Em comple-

mento aos ajustes acima, a Companhia também procedeu outros ajustes visando a correção da 
adequada apresentação de determinados ativos e passivos conforme descrito abaixo. (i) Reclas-

Desenvolvimento Rodoviário do Maranhão – CODERMA, registrada como redutora dos crédi-
tos a receber do cliente, no montante de R$ 233.450 em 31/12/2015 e R$ 233.450 em 1/1/2015.
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A seguir divulgamos o impacto mencionado nos saldos divulgados do balanço patrimonial e 
demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2015 e 1° de janeiro de 2015:

:
  

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ........................   6 - 6
Contas a Receber de Clientes ..........................   3.155 - 3.155
Outros Circulantes ..........................................   4.084 - 4.084
   7.245 - 7.245
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo:
Contas a Receber de Clientes ..........................  1.1.i 348.971 233.450 582.421
Títulos a Receber ............................................   299.863 - 299.863
Direitos Creditórios .........................................  1.1.a 7.662.054 (7.662.054) -
Créditos com Empresas Ligadas .....................   16.986 - 16.986
Imp. Renda e Contribuição Social Diferidos ..  1.1.e/g/h 1.047.294 (1.047.294) -
Outros Realizáveis a Longo Prazo ..................   4.581 - 4.581
   9.379.749 (8.475.898) 903.851
Investimentos ..................................................   2.164 - 2.164
Imobilizado Líquido ........................................   25.447 - 25.447
   27.611 - 27.611
Total do Ativo Não Circulante ........................   9.407.360 (8.475.898) 931.462
   9.414.605 (8.475.898) 938.707

:

PASSIVO CIRCULANTE
Salários e Encargos Sociais...............................   382 - 382
Empréstimos e Financiamentos ........................   821.865 - 821.865
Títulos e Contas a Pagar ...................................   38.333 - 38.333
Obrigações Tributárias ......................................   441 - 441
Outros passivos .................................................   3.823 - 3.823
   864.844 - 864.844
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e Financiamentos ........................  1.1.a/b 99.063 3.292.738 3.391.801
Credores por Debêntures ...................................   2.287.214 - 2.287.214
Fornecedores e Subempreiteiros .......................  1.1.i 18.494 233.450 251.944
Obrigações Tributária ........................................   1.058.402 - 1.058.402
Provisão para Contingências .............................  1.1.d 203.551 (93.630) 109.921
Imp Renda e Contribuição Social Diferidos .....  1.1.c 1.950.114 (1.942.322) 7.792
Créditos de Empresas Ligadas ..........................   - - -
Títulos e Contas a Pagar ...................................   74.403 - 74.403
   5.691.241 1.490.236 7.181.477
   6.556.085 1.490.236 8.046.321
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
Capital Social ....................................................   2.163.400 - 2.163.400
Reservas de Lucros - .........................................   - - -
Reserva Legal ....................................................   175.822 - 175.822
Retenção de Lucros para Investimentos ...........   - - -
Reserva Esp Dividendos Não Distribuídos .......   503.922 - 503.922
AAP - Ajuste Avaliação Patrimonial .................   15.376 - 15.376
Lucros/Prejuízos Acumulados ..........................   - (9.966.134) (9.966.134)
   2.858.520 (9.966.134) (7.107.614)
TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO ..   9.414.605 (8.475.898) 938.707

:

Receita operacional bruta .................................   5.391 - 5.391
(–) Tributos sobre a receita bruta .....................   (499) - (499)
Receita líquida prestação serviços e aluguéis ..   4.892 - 4.892
Custos dos serviços e outros ............................   (480) - (480)
Lucro Bruto ......................................................   4.412 - 4.412
Despesas administrativas e outras ....................   (8.236) - (8.236)
Reversão (Constituição) de provisões ..............   (68.888) - (68.888)
Resultado de equivalência patrimonial ............   (17.059) - (17.059)
Resultado antes das Rec. Desp. Financ ............   (89.771) - (89.771)

 ........................................   (811.275) - (811.275)
 ..........................................  1.1.a/f 290.426 (193.223) 97.203

 ............................   (520.849) (193.223) (714.072)
Resultado antes dos tributos s/ lucro ................   (610.620) (193.223) (803.843)
Reversão de contribuição social sobre o lucro .  1.1.h 52.273 (52.228) 45
Reversão de imposto de renda pessoa jurídica  1.1.g 145.554 (145.434) 120
Prejuízo do Exercício .......................................   (412.793) (390.885) (803.678)
Prejuízo por ação ..............................................   (40,040495) (37,915442) (77,955937)

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ..........................   5 - 5
Contas a Receber de Clientes ............................   1.208 - 1.208
Outros Circulantes ............................................   1.064 - 1.064
   2.277 - 2.277
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo:
Contas a Receber de Clientes ............................  1.1.i 289.185 233.450 522.635
Títulos a Receber ..............................................   299.521 - 299.521
Direitos Creditórios ...........................................  1.1.a 7.886.564 (7.886.564) -
Créditos com Empresas Ligadas .......................   5 - 5
Imp Renda e Contribuição Social Diferidos .....  1.1.e/g/h 849.632 (849.632) -
Outros Realizáveis a Longo Prazo ....................   6.325 - 6.325
   9.331.232 (8.502.746) 828.486
Investimentos ....................................................   19.445 - 19.445
Imobilizado Líquido ..........................................   26.120 - 26.120
   45.565 - 45.565
Total do Ativo Não Circulante ..........................   9.376.797 (8.502.746) 874.051
   9.379.074 (8.502.746) 876.328

PASSIVO CIRCULANTE
Salários e Encargos Sociais..............................   329 - 329
Empréstimos e Financiamentos .......................   33.268 - 33.268
Títulos e Contas a Pagar ..................................   4.609 - 4.609
Obrigações Tributárias .....................................   1.880 - 1.880
Outros passivos ................................................   2.034 - 2.034
   42.120 - 42.120
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e Financiamentos .......................  1.1.a/b 771.972 2.875.005 3.646.977
Credores por Debêntures ..................................   2.070.584 - 2.070.584
Fornecedores e Subempreiteiros ......................  1.1.i 17.139 233.450 250.589
Obrigações Tributária .......................................   1.028.513 - 1.028.513
Provisão para Contingências ............................  1.1.d 208.691 (93.630) 115.061
Imp Renda e Contribuição Social Diferidos ....  1.1.c 1.950.279 (1.942.322) 7.957
Créditos de Empresas Ligadas .........................   11.288 - 11.288
Títulos e Contas a Pagar ..................................   26.479 - 26.479
   6.084.945 1.072.503 7.157.448
   6.127.065 1.072.503 7.199.568
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
Capital Social ...................................................   2.163.400 - 2.163.400
Reservas de Lucros - ........................................   - - -
Reserva Legal ...................................................   175.822 - 175.822
Retenção de Lucros para Investimentos ..........   61.870 - 61.870
Reserva Esp Dividendos Não Distribuídos ......   835.153 - 835.153
AAP - Ajuste Avaliação Patrimonial ................   15.764 - 15.764
Lucros/Prejuízos Acumulados .........................   - (9.575.249) (9.575.249)
   3.252.009 (9.575.249) (6.323.240)
TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO .   9.379.074 (8.502.746) 876.328

CNPJ nº 17.162.082/0001-73
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(Valores em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)

Receita operacional bruta .................................   7.657 - 7.657
(–) Tributos sobre a receita bruta .....................   (707) - (707)
Receita líquida prestação serviços e aluguéis ..   6.950 - 6.950
Custos dos serviços e outros ............................   (480) - (480)
Lucro Bruto ......................................................   6.470 - 6.470
Despesas administrativas e outras ....................   (32.089) - (32.089)
Reversão (Constituição) de provisões ..............   124.771 - 124.771
Resultado de equivalência patrimonial ............   (6.737) - (6.737)
Resultado antes das Rec. Desp. Financeira ......   92.415 - 92.415

 ........................................   (550.865) - (550.865)
 ..........................................  1.1.a/f 115.014 (94.721) 20.293

 ............................   (435.851) (94.721) (530.572)
Resultado antes dos tributos s/ lucro ................   (343.436) (94.721) (438.157)
Reversão de contribuição social sobre o lucro .  1.1.h 36.517 (36.474) 43
Reversão de imposto de renda pessoa jurídica  1.1.g 101.437 (101.317) 120
Prejuízo do Exercício .......................................   (205.482) (232.512) (437.994)
Prejuízo por ação ..............................................   (19,932292) (22,554273) (42,486565)

em epígrafe, mediante “Comunicados ao Mercado-Esclarecimento Sobre Consulta CVM/BO-
VESPA”,no qual esclarece que não tem ou não teve, em um passado recente, contratos de pres-
tação de serviços para as estatais envolvidas na citada operação. 

: A Companhia informou através de Comunicado ao Mercado-Esclarecimento Sobre 
Consulta CVM/BOVESPA que não se encontra em recuperação judicial, o que é certo para sua 
investida, Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial, empresa de 
capital fechado, na qual detém 5,40% do capital social. 

.: A Companhia informou aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias determinou a penhora 
das ações representativas de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da controladora 

penhora se deu em favor da CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, nos autos do 
Processo n° 0024.07.746.341- 2, movido em face da Companhia, Mendespar e outros. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas contidas na Lei nº 6.404/76 - Lei 
das Sociedades por Ações, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, as normas expedidas 
pela CVM e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As de-
monstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor . A 
Diretoria autorizou a conclusão da elaboração e aprovou as demonstrações contábeis de 31 de 
dezembro de 2016 em 11 de maio de 2017.

 – A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e 

(incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes do instrumento. 

em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
-

cimento inicial, quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento, 
-
-

mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os 
-

cia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos. Os 
-

dos pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. São considerados dessa forma, 

que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efe-
tivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. São considerados dessa 

-

índice aplicável. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos no 
resultado do exercício de acordo com o regime de competência. A Companhia não efetuou 

dias ou menos e com risco irrelevante de variação de valor de mercado, sendo demonstrados 
pelo custo acrescido de juros auferidos. São utilizados pela Companhia para gerenciamento dos 

e representam os valores estimados de realização. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 

apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são reconhecidas inicial-

creditórios: Referem-se aos direitos decorrentes de ação declaratória contra a Companhia Hidro 

substancialmente a títulos oriundos de serviços executados para entidades públicas, avaliados 
conforme mencionado na nota acima, cujos valores se encontram em discussão com os devedo-

referem-se a operações comerciais e de contas corrente relativas a pagamentos e recebimentos 
por conta e ordem e estão a valor justo.  – Todos os 

-
-

mente registrados pelos seus valores justos, acrescidos dos custos de transação diretamente 
-

são: Debêntures, Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e partes relacionadas. Os em-
préstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incor-

-
nhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos no resultado do exercício 

valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia 
tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base lí-
quida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente, conforme itens 32 e 33 de CPC 
26 – Apresentação das Demonstrações contábeis. (Nota 22).  – O investi-
mento de 5,40% do capital da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.- Em Recuperação 
Judicial é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. (Nota 10).  – 
Reconhecimento e mensuração. Os bens do imobilizado são mensurados ao custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido das depreciações acumuladas e de perdas para redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O custo inclui todos os gastos 

Técnico CPC nº 27 e da Interpretação Técnica ICPC nº 10, a Companhia registrou ao valor 
Depre

 – A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear, a taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica estimada de cada bem e o seu valor residual estimado no 

de o primeiro exceder ao segundo. As taxas de depreciação estão informadas na Nota 11. 

valor contábil de seus ativos para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram 
alguma perda por redução ao valor recuperável (impairment). Se houver tal indicação, o mon-

-
lor Recuperável de Ativos. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediata-
mente no resultado.  – As provisões são reconhecidas para obrigações presentes 
(legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores 

-

 – Os ativos e passivos monetários de curto e de longo prazo são 
-

monstrações contábeis tomadas em conjunto.

-

os períodos apresentados. 
– O IRPJ e a CSLL eram calculados com base na legislação vigente, tendo sido baixados 

no corrente exercício. Vide Notas nº 1 e nº 8. 
– A Companhia possui os seguintes planos de benefícios a empregados, em síntese: 

médica e seguro de vida em grupo. Conforme o item 120 do CPC 33(R1), A Companhia reco-

-

em outros resultados abrangentes. Os estudos atuariais projetam a movimentação de diversas 
variáveis (premissas) para os exercícios futuros. Essas projeções podem se concretizar ou não, 
fazendo com que, a cada reavaliação atuarial anual, sejam calculadas as diferenças entre os 
valores projetados e os que efetivamente ocorreram. A essas diferenças dá-se o nome de ganho 

-

no efeito do teto de ativo (assetceiling) excluindo montantes incluídos nos juros líquidos sobre 
 – As 

receitas de serviços e aluguel de imóveis são reconhecidas quando: (i) os riscos e benefícios 

-

– O lucro por ação está apresentado com base na média ponde-
rada no número de ações existentes na data do balanço, em conformidade com as disposições 
requeridas pela Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, alterada pelas Leis n.

potencialmente diluir o número de ações em circulação. 
apresentação – As demonstrações contábeis estão apresentadas na moeda do ambiente econô-
mico no qual a Companhia atua (moeda funcional). Os passivos em moeda estrangeira são ini-

variações cambiais são registradas na demonstração do resultado. Não existem ativos indexa-
 – Essa demonstra-

o exercício e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como in-
-

ções obtidas dos registros contábeis, que servem de base para a preparação das demonstrações 
contábeis e seguindo as disposições contidas no CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 

s – Novas normas, interpretações e 
alterações com aplicação efetiva desde 1° de janeiro de 2016: Não há novas normas ou interpre-
tações com aplicação efetiva pela primeira vez para períodos que se iniciaram em ou após 1° de 

Adicionalmente, nenhuma das alterações de normas e interpretações vigentes desde 1° de janei-

: Existem três novas normas que serão efetivas em 2018 e 2019 que poderão afetar diver-
-

trações contábeis. Estas normas são o IFRS 9 Financial instruments, o IFRS 15 Revenuefrom-
contractswithcustomers e o IFRS 16 Leases. Portanto, elas não foram adotadas de forma 

-
tiva as demonstrações contábeis da Companhia no futuro. : O 

-

Valor Justo registrado por meio do Resultado do Exercício (categoria residual). Uma das prin-

Justo registrado por meio de Outros Resultados Abrangentes”, sendo também aplicável em 

-
-

dos pela venda), sendo a parte relativa ao custo amortizado registrada no resultado do exercício 

Outros Resultado Abrangentes, devendo ser posteriormente reciclada para o resultado do exer-
-

liquidação duvidosa, em que o modelo de “perda esperada” substitui o modelo de “perda incor-
rida”. O novo modelo de “perda esperada” deve impactar materialmente todas as entidades que 

meio de Outros Resultados Abrangentes”. 

normas e interpretações existentes. Na nova norma, a receita deverá ser reconhecida levando-se 
em consideração os cinco critérios a seguir que precisam ser atendidos de forma cumulativa: (i) 

-
conhecer a receita somente quando cada obrigação de “performance” for satisfeita. A adoção 
desta nova norma pode resultar no fato de que em muitas entidades o momento e a natureza do 

: O IFRS 16 estará vigen-

Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating 
Leases – Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal 
Form of a Lease. Os requerimentos de contabilização para os arrendadores permanecem subs-

-

-

efeitos do IFRS 15 RevenuesfromContractswithCustomers e IFRS 9 Financial Instruments 
ainda estão sob análise da administração da Companhia, uma vez que os mesmos poderão gerar 

O processo de elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue es-
timativa e adote premissas do seu melhor julgamento, baseadas na experiência e em outros 
fatores relevantes que afetam os montantes apresentados dos ativos e passivos, bem como os 
valores das receitas, custos e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimati-
vas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nestas demonstrações contábeis. Os 
principais julgamentos e estimativas efetuadas pela Administração, na elaboração das demons-
trações contábeis e que mais afetam os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis são 
as seguintes:  – No caso da existência de prova 
objetiva ou efeito combinado de eventos internos ou externos que afetem a realização de um 
ativo, a Companhia reconhece as perdas estimadas (impairment) nas demonstrações contábeis. 

informações sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo de ins-

as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos instrumentos 
 – Os montantes contabilizados como provisão são conservadores 

não pagos (ou pagos em atraso) pelos clientes, os impostos e contribuições eventualmente in-
cidentes em caso de sucesso nessas demandas estavam provisionados como tributos diferidos. 

como o prazo que as envolvem, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas 
(ou futuras mudanças nessas premissas), poderão requerer ajustes futuros na receita e despesa 
com tributos contabilizados em relação aos valores registrados.  Os tributos diferidos no ativo 

da CSLL, na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir 
a utilização dos mencionados créditos tributários. Os valores contabilizados foram baixados, 
conforme mencionado nas Notas Explicativas anteriores.  
– A mensuração e divulgação dos ativos e passivos contingentes são realizadas em conformida-
de com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, e os julgamentos 
quanto aos valores de realização são suportados pelo laudo de especialistas e com base na 
opinião dos assessores jurídicos da companhia. 

O saldo de contas a receber de clientes é composto de serviços e locação, no circulante e cré-
ditos vencidos da Companhia junto a entidades públicas, decorrentes de serviços executados, 
deduzidos os valores vinculados contratualmente a obrigações com fornecedores e subemprei-
teiros (itens nºs 33 e 35 do Pronunciamento Contábil CPC nº 26). Os valores contabilizados são 

-
to. Os consultores jurídicos avaliam que as possibilidades de perdas de ações judiciais movidas 
pela Companhia contra entidades públicas são remotas.
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(Valores em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)
Contudo, a Administração efetuou julgamentos conforme descrito na Nota 3.1 tendo reconhe-
cido ajuste ao valor recuperável de parte dos créditos apresentados no longo prazo. Esses jul-

entidades e/ou negociação destes títulos com terceiros.
  
  291.881 291.881 291.881
Chesf - Xingó ................................................................. 287.299 268.337 232.178
Outros ............................................................................. 35.354 39.906 22.071
Ajuste ao valor recuperável ........................................... (14.548) (14.548) (22.287)
  599.986 585.576 523.843
Parcela do Circulante ..................................................... 3.603 3.155 1.208
Parcela do Realizável Longo prazo ................................ 596.383 582.421 522.635
  599.986 585.576 523.843

 – O crédito está sendo cobrado via ação judicial, com decisão transitada em 
julgado, para cobrança de serviços executados e não pagos. A Companhia, baseada na avalia-
ção de seus assessores jurídicos, entende que a entrada de benefícios econômicos é favorável. 
Vide Nota Explicativa nº 16, FORNECEDORES E SUBEMPREITEIROS VINCULADOS. 

 – A Companhia, juntamente com outras empresas é parte em ação 
judicial movida contra a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (“Chesf”) e a União Fe-
deral (admitida na ação na qualidade de assistente da Chesf), que tem por objeto a cobrança 
de valores devidos a título de Fator K no contrato de construção da Hidrelétrica de Xingó, que 

União apresentaram recursos especiais e extraordinários, sendo que esses últimos não foram 
admitidos. Em agosto de 2010, o STJ, por maioria, conheceu em parte os recursos especiais da 
Chesf e da União e, nessa parte, deu-lhes parcial provimento, unicamente para reduzir o valor 

e demais empresas integrantes do consórcio. Chesf e União opuseram embargos de declara-
ção contra a decisão, aos quais foi negado provimento. Chesf e União opuseram segundos 
embargos de declaração, aos quais também foi negado provimento. Todas as partes opuseram 
novos embargos de declaração os quais foram providos para estabelecer os critérios a título 
dos honorários de sucumbência. A Companhia e demais empresas integrantes do consórcio 
opuseram novos embargos de declaração, os quais foram providos para esclarecer os critérios 
a serem considerados para o cálculo de honorários de sucumbência. Diante da decisão profe-

efeito, em março de 2009 foi proferida decisão homologando o cálculo apresentado pelo perito 
judicial. Diante dessa decisão União e Chesf opuseram embargos de declaração, os quais, uma 
vez conhecidos, acarretaram na extinção da liquidação por considerar que a matéria ainda se 
encontrava sub judice no STJ. A Companhia e demais empresas integrantes do consórcio recor-
reram da decisão que extinguiu a liquidação e, em maio de 2011, o Tribunal de Justiça de Per-
nambuco deu provimento ao referido recurso para considerar válida a liquidação e homologar 
o laudo do perito do juízo. A Companhia e demais empresas integrantes do consórcio, a Chesf 
e a União opuseram embargos de declaração. Em março de 2012 os embargos da União foram 
parcialmente acolhidos para determinar que os juros de mora aplicáveis sejam os contratuais. 
No mês de setembro de 2012 foram distribuídos novos embargos da Chesf com pedido de efeito 
infringente, que foram rejeitados. Em janeiro de 2013 a Chesf opôs novos embargos declarató-
rios que também foram rejeitados. Em 5/04/2013, a Companhia e demais empresas integrantes 
do consórcio interpuseram recurso especial contra o acórdão do TJPE, na parte em que deter-
minou o expurgo, dos cálculos da condenação, dos juros de mora legais. Chesf interpôs recur-
sos especial e extraordinário em 20/05/2013. Julgado o Recurso Especial da Chesf, está opôs 

novos embargos de declaração pela Chesf, sendo que, ao último, foi negado provimento com a 

Opostos novos embargos de divergência pela Chesf onde está questiona, novamente, a com-
petência da Justiça Federal para liquidação da sentença. Como os recursos interpostos pela 
Chesf não são dotados de efeito suspensivo, foi iniciada a execução provisória, contra a qual a 
Chesf opôs Exceção de Pré-Executividade, a qual foi acolhida, mas posteriormente veio a ser 

o bloqueio de contas da Chesf e indeferida a penhora sobre faturamento. Contra esta decisão 
foi interposto recurso pela Companhia e demais empresas integrantes do consórcio, os quais 
se encontram em andamento. Foi deferida a penhora dos investimentos da Chesf em letras do 
Tesouro, o qual ensejou a interposição de recurso pela Chesf. A Chesf interpôs recurso contra 
a decisão que deferiu a continuidade da execução provisória, o qual obteve efeito suspensivo 
ativo para determinar a liberação dos ativos que haviam sido bloqueados. As partes aguardam 
o julgamento de seus respectivos recursos. A Administração da Chesfapresentou em suas de-
monstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016 a provisão em seu passivo não circulante, 
no montante de aproximadamente R$1.169.311tomando especialmente por referência a deci-
são manifestada pelo TJPE em ação de liquidação (proposta pelo Consórcio Xingó – CBPO/
CONSTRAN/Mendes Junior), atualmente em curso perante o STJ sob o nº RESP 1.530.912. 

: Em maio de 2015, a Companhia e sua 

na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por esta, onde restou determinada a realização de 
penhora no rosto dos autos do processo 0086019-37.1995.8.17.0001 para pagamento do débito 
no valor de R$97.646 (R$127.768 em dezembro de 2016 e R$110.226 em dezembro de 2015). 
Referido acordo estabelece, ainda, que, em caso de não recebimento do crédito em 24 meses a 
execução ajuizada retomará seu curso. : Em julho de 2015, parce-

que tramita na 11ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, foi oferecida em garantia 
do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre empresa relacionada e o Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais – SITICOP. Em julho de 2016, 
foi homologado pela Justiça do Trabalho - 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, acordo entre 
o SITICOP-MG e as empresas Mendes Junior Engenharia S.A., Mendes Júnior Trading e Enge-

expedida pelo Juiz do Trabalho, em favor do SITICOP-MG, expedido pelo Juízo da 11ª Vara 
da Fazenda Pública de São Paulo.

seus efeitos retrospectivos, todo o valor que mantinha anteriormente registrado como ativo a re-
ceber da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf.  Nos anos 80, a Companhia cons-

De todas as obras públicas em construção no País, essa era a de maior alcance social, pois, 

do sistema Eletrobrás passaram a ser contingenciados, dentre eles os da construção da Usina de 
Itaparica. Assim, já desde o início da execução das obras, a Chesf começou a adiar de forma sis-

atraso. O Gal. Costa Cavalcanti, um dos dirigentes do setor elétrico durante o regime militar 
e um dos responsáveis pela construção da Usina de Itaipu, declarou ao Diário de Pernambuco 

Mendes Júnior – e não da Chesf ou do Estado brasileiro, como, naturalmente, deveria ser. Os 

para a Companhia, a qual se desfez de diversos ativos, inclusive participações em controladas, 
-

duzidas do mencionado na nota explicativa 1. De forma a reaver os seus gastos incorridos com a 
inadimplência da Chesf, foi ajuizada uma ação declaratória na Justiça Estadual de Pernambuco, 

como resultado dos atrasos de recebimento das faturas. A referida ação foi julgada favorável 

caberia mais recurso quanto ao mérito. No referido julgamento do STJ havia sido assegurado o 
-

fato, tendo por base o referido julgamento, foi proposta ação de cobrança, também na Justiça 
Estadual de Pernambuco. Nos autos da ação de cobrança, ocorreram incidentes processuais 

com que o processo fosse deslocado para a Justiça Federal. Em 8 de agosto de 2008, em 1ª 

da Companhia. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (“TRF5”), ao apreciar as 
apelações da Chesf/União Federal, reformou a sentença e julgou improcedente o pleito inicial 

em julgado no STJ conforme mencionado acima. A referida decisão, que desfez o transito em 

juristas, os quais comungam da tese da Companhia no sentido de que os limites da coisa julgada 
material, na ação declaratória transitada em julgado, são absolutamente imutáveis. No esteio 
da decisão do TRF5, a Companhia propôs recursos ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal 

negou seguimento ao recurso em 1° de agosto de 2016. A Companhia interpôs agravo interno. 
Foram apresentadas as contra razoes pela CHESF e pela Advocacia Geral da União, sendo de-
terminada a inclusão do feito na pauta da Primeira Turma. Em 2 de dezembro de 2016 os autos 

apresentou contra razoes ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso. Os autos 

Companhia vem pleiteando desde exercícios anteriores o recebimento dos valores designados 
sob a rubrica “Direitos Creditórios Chesf” e que antes eram registrados no balanço sob o ar-

em atraso e cujo valor atualizado em 31 de dezembro de 2016 perfaz o montante bruto de R$ 
10.954.793 (R$ 10.761.569 e R$ 10.666.847 em 31 de dezembro de 2015 e 1° de janeiro de 
2015, respectivamente).  Por considerar que se trata de um Ativo Contingente, a Comissão de 

normal, sendo que a baixa do registro contábil em nada interfere no desenrolar da ação. 

Créditos B. Brasil / Iraque .........................................  288.558 288.558 288.558
Precatório - Empr. Compulsório Combustíveis .........  4.398 4.398 4.398
DER - Estado do Paraná ............................................  1.395 1.395 1.219
Outros .........................................................................  5.512 5.512 5.346
Totais ..........................................................................  299.863 299.863 299.521

-

operações. Em agosto de 2014, o montante de R$242.546deste mesmo crédito, que havia sido 

- ver notas 14 e 14.2. O valor de R$ 4.398 refere-se a saldo remanescente do precatório contra 
a União, decorrente do Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis, instituído pelo Decre-
to-Lei nº 2.288/86, julgado inconstitucional pelo STF, o qual foi penhorado pela Procuradoria 

1.395 refere-se ao precatório oriundo de ação visando ao ressarcimento de prejuízos e danos 
patrimoniais decorrentes de serviços prestados a entidades governamentais.

bases negativas da CSLL, bem como de diferenças temporárias na apuração da base de cálculo 
dos mencionados tributos. Os valores até então registrados foram baixados, em cumprimento 

direitos creditórios decorrentes de serviços prestados para entidades públicas, bem como sobre 

determinação da CVM conforme nota explicativa 1.1.

Depósitos judiciais .....................................................  2.114 2.092 3.836
Bloqueios judiciais .....................................................  2.527 2.489 2.489
Totais ..........................................................................  4.641 4.581 6.325

A composição dos investimentos, avaliados conforme a Nota 3.2, é como se segue: 

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.  ...............  2.737 2.163 19.163
Mineração Morro do Sino Ltda. .................................  - - 281
Outro ..........................................................................  1 1 1
Total ...........................................................................  2.738 2.164 19.445
A Companhia tem aplicado o método de equivalência patrimonial “MEP” para avaliação de sua 
participação de 5,40% na Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial 
(companhia fechada) para atendimento a aspectos contábeis. 

Parte dos bens do ativo imobilizado foi dada em garantia a empréstimos contraídos pela Com-

    

Valor Residual em 01/01/2015 .....................  17.027 9.093 - 26.120
Custo - saldo anterior ...................................  17.027 12.635 4.130 33.792
Baixas do Custo ...........................................  (166) - (25) (191)
Depreciação - saldo anterior ........................  - (3.544) (4.130) (7.674)
Depreciação  .................................................  - (505) - (505)
Baixas da Depreciação  ................................  - - 25 25
Valor Residual em 31/12/2015 .....................  16.861 8.586 - 25.447
Custo - saldo anterior ...................................  16.861 12.635 4.105 33.601
Baixas do Custo ...........................................  - - (20) (20)
Depreciação - saldo anterior ........................  - (4.049) (4.105) (8.154)
Depreciação  .................................................  - (504) - (504)
Baixas da Depreciação  ................................  - - 20 20
Valor Residual em 31/12/2016 .....................  16.861 8.082 - 24.943
Taxas anuais de depreciação: .......................  - 4,55% 20,00%

Mendesprev - contribuições correntes .........................  69 20 142
 .......  - 18.885 -

Honorários a pagar em acordo .....................................  22.327 19.415 4.451
Outros  ..........................................................................  132 13 16
Títulos e Contas a Pagar - Curto Prazo ........................  22.528 38.333 4.609

 .......  87.800 56.654 -
Honorários a pagar em acordo .....................................  - - 14.406
Outros honorários a pagar ............................................  14.814 17.749 12.073
Títulos e Contas a Pagar - Longo Prazo .......................  102.614 74.403 26.479
Totais ............................................................................  125.142 112.736 31.088

Constituição de Garantia e Outras Avenças de 31/08/2015 entre a Companhia e a Mendesprev 

Quinta – Garantia da Dívida, cujo período de carência foi estendido por mais 40 (quarenta) me-
ses e cuja garantia oferecida foi complementada com os direitos creditórios que a Companhia 
tem na Ação Ordinária de Cobrança que move contra o Estado do Maranhão perante a 2ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de São Luis-MA, Processo nº 2.441/1192, até o limite da dívida 
e seus acessórios e acréscimos.

As obrigações tributárias no curto prazo referem-se a tributos correntes (ISSQN, COFINS, PIS 
e IRRF) e parcelamentos:

Tributos correntes ........................................................ 554 267 257
Tributos parcelados  ..................................................... 112 174 1.623
Totais ............................................................................ 666 441 1.880

Resolução 63 Banco do Brasil ...........................  14.1 6.245.298 6.245.298 6.245.298
Capital de giro BNB ...........................................  14.1 650.664 650.664 650.664

 ......................  14.1 (6.895.962) (6.895.962) (6.895.962)
Líquido ...............................................................   - - -
Caixa Econômica Federal - CEF ........................  14.2 964.495 821.865 734.428
Banco Econômico ..............................................  14.3 83.759 99.063 70.812
Banco Real de Investimentos S.A.  ....................  14.4 515.390 448.359 390.877
Banco Regional de Brasília S.A. – BRB ............  14.4 196.107 178.708 163.233
Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa ..  14.4 3.041.264 2.641.454 2.299.817
Advogados Banespa ...........................................  14.4 27.893 24.218 21.078
Total ...................................................................   4.828.908 4.213.667 3.680.245
Parcelas de curto prazo (PC) ..............................   964.495 821.865 33.268
Parcelas de longo prazo (ELP) ...........................   3.864.414 3.391.801 3.646.977
   4.828.908 4.213.667 3.680.245

– Em 
decorrência de operações no Iraque, a Companhia acumulou créditos junto a órgãos gover-
namentais iraquianos, no montante original de US$ 421.574. Esses créditos foram cedidos 
ao Banco do Brasil por meio de contrato de cessão. Com base nas conclusões do Governo 
brasileiro, foi determinado que os mencionados créditos fossem utilizados, prioritariamente, 

Administração Federal. A Companhia mantém parte substancial dessa cessão de créditos reco-
nhecida contabilmente, no valor de R$6.895.962 em 31 de dezembro de 2016 e (mesmo valor 

governamentais. Em 1995, o Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra a Companhia, 
que foi julgado improcedente em 20 de agosto de 1996, por sentença do Juízo da 5ª Vara Cível 
de Belo Horizonte. Em 10 de outubro de 1996, o Banco do Brasil interpôs apelação para o 
Tribunal de Alçada de Minas Gerais, a qual foi negada em 10 de dezembro de 1997. Em 15 de 
setembro de 1998, o Banco do Brasil interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que 
foram admitidos. O Superior Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento da execução 
para a necessária apuração aritmética dos créditos e débitos envolvidos.  O processo voltou 

resultou em créditos para a Mendes Júnior. Após exame pericial, o MM. Juiz de primeiro grau 
julgou os embargos da Companhia procedentes, por haver crédito em favor da Companhia con-
tra o Banco do Brasil. Não obstante, a Companhia interpôs apelação, tendo como fundamento 
o fato de que deveriam ser adotados os cálculos de sua assistente técnica, por serem estes os 
corretos (valores a receber superiores aos determinados na sentença). Por seu turno, o Banco do 
Brasil também interpôs apelação. Em setembro de 2009, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Companhia procedentes e a execução improcedente, em 05 de abril de 2010. O Banco do Brasil 

2011 julgou a apelação declarando os embargos improcedentes e determinou o prosseguimento 
-

gentes buscando reverter a decisão. Referidos infringentes foram julgados improcedentes e 
foram apresentados dois Embargos Declaratórios posteriores, sendo que os referidos Embargos 

-
curso Especial e Extraordinário, tendo o Recurso Especial sido admitido na origem e o Recurso 
Extraordinário inadmitido. Encontra-se em andamento o julgamento do Recurso Especial. A 
Companhia, com base na decisão transitada em julgado do STJ, na citada perícia e na sentença 

reconhecimento de que os valores dos créditos da Companhia são superiores aos débitos junto 

em andamento outras execuções e ações de cobrança propostas pelo Banco do Brasil e outros 
bancos repassadores das operações feitas sob a Resolução 63, originadas de empréstimos feitos 
pela Companhia para o desenvolvimento das atividades no Iraque. Assim como efetuado com o 
valor executado pelo Banco do Brasil perante a 5ª Vara Cível de Belo Horizonte, citado acima, 

o Banco do Brasil, com base em pareceres de órgãos governamentais e renomados juristas e 
nas diversas sentenças favoráveis a efetivação destas compensações. A cessão de créditos e os 
respectivos empréstimos compensados estão atualizados pela variação do dólar norte-america-
no, acrescido de juros de 9,688% a.a., até 31 de dezembro de 2013. A administração entende 
que o montante registrado representa mais que adequadamente a obrigação. Além da cessão de 
créditos mencionada, foram dadas garantias de bens, e avais concedidos por outras empresas 
ligadas e por administradores.  – Em 25 de agosto de 
2014, a Companhia celebrou acordo com a Caixa Econômica Federal – CEF, extinguindo a 
ação que está movia contra aquela. Mencionado acordo estipulou o montante de R$733.042, 
cujo adimplemento resultaria na dívida de R$242.546, que deveria ser quitada no prazo inicial 
de 144 meses, o que não foi integralmente realizado pela Companhia. Em fevereiro de 2016, a 
CEF ajuizou Execução de Título Extrajudicial, a qual foi distribuída para a 25ª Vara Federal de 
Belo Horizonte/MG, pretendendo o recebimento dos valores decorrentes da obrigação pactuada 

Obrigações, no valor atualizado de R$964.495, em 31 de dezembro de 2016 (R$821.865, em 
31 de dezembro de 2015) mais R$22.327referente a honorários (R$19.414, em 31 de dezembro 

pela CEF.  – Para os demais contratos, que se encontram vencidos, fo-

Interbancário, acrescido de juros, conforme os instrumentos originais. Em relação aos débitos 
subjudice, os saldos foram ajustados conforme a estimativa de realização efetuada pelos advo-
gados que patrocinam as causas. Os valores justos dessas obrigações foram analisados e estão 
apresentados em montantes que representam as obrigações. 

 – Parte do crédito que a Companhia é detentora, decorrente 
da ação de cobrança contra a Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, relacionada 

(credores da Companhia) aceitaram essa operação. As cessões foram realizadas observando-se 

públicas, etc. e, desta forma, estão plenamente vinculadas ao crédito.  As cessões são registra-
das pelo valor dos instrumentos que as suportaram e são atualizadas conforme estabelecido em 
cada contrato. Parte do Crédito Chesf/Itaparica foi utilizada também como garantia de dívida da 

Brasil Ltda. (Nota 20). Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

Creditório no ativo foram transferidas para o passivo. Vide Nota 1 Contexto Operacional e Nota 
6 Direitos Creditórios.  – Os saldos contábeis das cessões 
efetuadas e dos índices de atualização aplicáveis são os seguintes:
    

:
Banco Real de Investimentos S.A. ........... (497.800) (448.359) TR+1% am 1997
Banco Regional de Brasília S.A. – BRB .. (191.606) (178.708) TR+0,6% am 1999
Banco Estado S. Paulo S.A. - Banespa .... (2.935.520) (2.641.454) TR+1% am 2001
Advogados Banespa ................................. (26.925) (24.218) TR+1% am 2002

   Data

  Data da Data Contrato Não Não Não

7ª emissão 123.000 06/10/1989 06/10/2016 2.082.906 1.814.007 1.532.183
8ª emissão 231.300 01/08/1993 Vencidas 473.207 473.207 473.207
9ª emissão 100.000 13/08/1996 (em tesouraria) 2.162.614 1.917.052 1.605.736
9ª emissão  100.000 13/08/1996 (em tesouraria) (2.162.614) (1.917.052) (1.540.542)
Totais     2.556.113 2.287.214 2.070.584

: Em 6 de outubro de 1989, a Companhia realizou a 7ª emissão 
de debêntures simples, série única, forma escritural, espécie subordinada, com vencimento in-
determinado, constituído de prazos referenciais periódicos, sendo o próximo em 01 de novem-
bro de 2018, de 123.000 (cento e vinte e três mil) debêntures não conversíveis, cujo montante 
total da emissão foi de NCZ$450.758.100,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, setecentos e 
cinquenta e oito mil e cem cruzados novos), equivalentes a 123.000 BTN (Bônus do Tesouro 
Nacional) na data de emissão. O valor nominal de cada debênture é atualizado com base na 
variação do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) acrescido de 7% de juros a.a. Um 

Companhia. Após tentativa infrutífera de composição amigável, a Companhia ajuizou ação 
pleiteando o reconhecimento judicial do direito de pagar o valor exigido pela debenturista, 

quais as debêntures foram adquiridas pelo debenturista originário e por ele transferidas para 
o atual. Posteriormente ao ajuizamento da ação pela Companhia, o debenturista propôs ação 

valor das 174 debêntures, sem o desconto pleiteado pela Companhia. Ambas as ações estão em 
: Em 1º de agosto de 1993, a 

Companhia realizou a 8ª emissão de debêntures simples, da forma escritural, com vencimento 

uma e trezentas mil) debêntures no valor nominal de CR$70.000 (setenta mil cruzeiros reais) 
cada, na data da emissão. A emissão foi dividida em 55 (cinquenta e cinco) séries, sendo as de 
nºs 01 A 36 - 3.100 (três mil e cem) debêntures por série e as de nºs 37 a 55 – 6.300 (seis mil e 
trezentas) debêntures. O valor nominal de cada debênture é atualizado com base na variação do 
IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) acrescido de 9,25% de juros a.a. Das séries emiti-
das não foram resgatadas as séries 40, 42 e 47, cujos vencimentos ocorreram em 01-08-1995, 
01-02-1996 e 01-05-1997, respectivamente. As debêntures dessa emissão foram corrigidas com 
base na variação do IGP-M, acrescidas de juros de 9,25% a.a. e juros de mora de 1% ao mês até 
31 de dezembro de 2009. Após essa data o valor não foi mais atualizado devido ao entendimen-

nas negociações de dívidas vencidas com estas características há em sua maioria uma grande 
redução do seu valor. 

  



 6 – quinTa-feira, 22 de Junho de 2017 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2

CNPJ nº 17.162.082/0001-73

www.mendesjuniorengenharia.com.br

(Valores em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)
: Em 13 de agosto de 1996, a Companhia realizou, em lan-

çamento privado, a colocação de debêntures simples, não conversíveis em ações, série única, 
de 200.000 (duzentas mil) debêntures, no valor nominal de R$1.000,00 (um mil real) cada, 
na data da emissão. O valor nominal de cada debênture é atualizado com base na variação do 
IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) acrescido de 8% de juros a.a. De acordo com o 

-
genharia S.A., em 01 de agosto de 2000, foram canceladas 50% (cinquenta por cento), ou seja, 
100.000 (cem mil) debêntures, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração 

-

em programas de parcelamento de débitos instituídos pelo Governo Federal (Nota 18). O total 
das debêntures da 9ª emissão permanece em tesouraria.

Trata-se de subempreiteiros remanescentes de obras realizadas no passado, cuja liquidação está 
vinculada ao pagamento por parte dos clientes, em cobrança judicial. Parte substancial destes 
valores, no montante de R$233.450, referem-se a obras realizadas para a Cia. Desenvolvimento 
Rodoviário do Maranhão - CODERMA, cujo saldo de contas a receber se encontra sob cobran-

-
mento. O montante de subempreiteiros é vinculado contratualmente ao recebimento dos valores 

-

 – A Companhia é parte envolvida em demandas de naturezas tributária, cível 
e trabalhista que surgiram em decorrência do curso normal do seu negócio, e está discutindo 
essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, tendo sido registradas provisões 

de perdas. A discriminação dos montantes provisionados, estimados com base na opinião dos 
consultores jurídicos da Companhia, além de julgamento da mesma, conforme mencionado na 
nota explicativa 4, é a seguinte:
  

Tributárias .................................  3.804 2.546 6.350 707 7.057
Cíveis ........................................  63.703 6.709 70.412 5.817 76.229
Trabalhistas ...............................  76 10 86 8 94
Sucumbência .............................  13.116 - 13.116 - 13.116
Passivos a descoberto ................  3.854 707 4.561 549 5.110
  84.553 9.972 94.525 7.081 101.606
Passivo atuarial .........................  30.508 (15.115) 15.396 22.802 38.198
Total ..........................................  115.061 (5.140) 109.921 29.883 139.804

reivindicam tributos municipais (ISS) e estaduais (ICMS), com chances de perdas prováveis 

-
te de atualização dos Direitos Creditórios Chesf/Itaparica, com efeitos retroativos, no valor de 
R$72.630 de COFINS diferido e R$21.000 de  PIS diferido. : a Companhia é 
parte em processos relacionados, principalmente, a pedidos de indenização decorrentes de da-
nos causados a terceiros. : as ações nas quais a Companhia tem responsabilidade, 
em sua maioria, estão relacionadas a verbas rescisórias. A Administração é da opinião de que 

: a ava-
liação atuarial anual realizada por atuário externo, dentro das regras da Deliberação CVM 695, 

de pagamento dos compromissos assumidos do plano. : a Companhia 
provisiona possíveis perdas sobre passivos a descoberto sobre investimentos em empresas com 
patrimônio líquido negativo, na proporção de sua participação societária, a saber:

Unicon União Construtora S.A. ..................................  3.224 2.881 2.561
Construtora Xingó Ltda. .............................................  1.887 1.680 1.293
Total  ...........................................................................  5.111 4.561 3.854

valores: 
  
Depósitos judiciais ......................................................  2.114 2.092 3.836

 – A Companhia ainda é parte em outras ações judiciais e admi-
nistrativas para as quais a expectativa avaliada por nossos consultores jurídicos é de perda 
possível, não sendo necessária, portanto, a constituição de provisão nos termos do CPC 25. A 
necessidade ou não da constituição de provisão é periodicamente analisada, com base nestas 

nos quais a Companhia é parte passiva, cujo prognóstico é de perda possível, estão assim dis-
tribuídos:

Cível ............................................................................  36.956 33.887 30.716
Tributária/Fiscais ........................................................  2.628 4.383 4.058
Trabalhista ...................................................................  125 380 264
Total  ...........................................................................  39.709 38.650 35.038

Os valores dos tributos parcelados, neles incluídos os abatimentos e pagamentos de cada pro-
grama, estão discriminados da forma abaixo:

 ...........................................................................  1.091.030 1.058.072 1.028.085
ICMS ...........................................................................  - 88 147
ISSQN .........................................................................  216 242 281
  1.091.246 1.058.402 1.028.513

 – A Companhia aderiu ao programa de parcelamento de débitos tributários instituído 
pela Lei nº 9.964/00, denominado REFIS, para pagamento de tributos federais em parcelas 
correspondentes a 1,2% da sua receita bruta mensal, com juros calculados pela variação da 
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. Forneceu como garantia do parcelamento itens do ati-

publicada em 31 de agosto de 2011. A causa da exclusão foi a realização de operação so-
cietária em 1998, através da qual a Companhia subscreveu capital de empresa e integralizou 
mediante transferência tecnológica de know-how em serviços de engenharia. Na avaliação da 
administração da Companhia, a referida operação societária é legal, e com reconhecimento da 
própria PGFN,fundamentada em procedimento previsto e regulado pela Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei nº 6.404/76) e ocorrida dois anos antes da publicação da lei do REFIS, fatos 
que fundamentam a ilegalidade desta exclusão. Em 15 de maio de 2012, a Companhia impetrou 
mandado de segurança perante a Justiça Federal no Distrito Federal contra a Portaria nº 2.421, 

novembro de 2012, a liminar foi cassada pelo TRF1 por meio de Agravo apresentado pela Fa-

que foram rejeitados por maioria de votos. A Turma Julgadora no TRF1 deu provimento ao 
agravo de instrumento interposto pela União, para cassar a liminar anteriormente concedida 

argumentos, a Companhia interpôs Apelação contra esta decisão em 26/08/13 a qual foi provida 
pelo TRF1 para determinar o retorno da Companhia ao REFIS, conforme intimação ocorrida 
em 05/06/2015.Em 03/07/2015 a União apresentou embargos de declaração com efeitos mo-

especial em 08/11/2016 contra o acórdão publicado em 28/10/2016, que rejeitou os embargos 
de declaração. A Companhia apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da União Federal, 
que se encontra concluso para exame de admissibilidade. A Companhia, de forma conservado-

desconsiderando os benefícios do parcelamento, no montante de R$ 92.492.

 – O capital social totalmente integralizado é de R$2.163.400 (R$ 
2.163.400em 31 de dezembro de 2015), representado pela seguinte quantidade de ações:
   

Ações ordinárias .........................................................................  11.725.656 6.976.765
Ações preferenciais Classe “A” .................................................  2.579.644 1.534.888
Ações preferenciais Classe “B” .................................................  20.871.668 1.797.735
  35.176.968 10.309.388
O capital social pode ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração e inde-
pendentemente de reforma estatutária, até o total de 35.176.968 (trinta e cinco milhões, cento 
e setenta e seis mil, novecentas e sessenta e oito) ações, dentro dos seguintes limites segundo a 

(b) 2.579.644 ações escriturais preferenciais Classe “A” e (c) 20.871.668 ações escriturais pre-
ferenciais Classe “B”.  – Aos acionistas é garantido dividendos de 25% do 
lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com a legislação em vigor. Considerando que a 
Companhia não pagou dividendos no curso dos últimos exercícios sociais em que estes eram 
devidos, as ações preferenciais passaram a ter direito de voto, nos termos da Lei Societária em 
vigor. A Companhia tem registrado em seu patrimônio líquido, na conta de Reserva Especial 
para Dividendos não Distribuídos, em conformidade com o art. 202, §4º e §5º, da Lei 6.404/76, 
o montante de R$ 503.922, relativos a dividendos não distribuídos, provenientes de lucros de 
exercícios anteriores a 2012, não realizados. A proposta da Administração para a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em 2017 é para a utilização do saldo desta reserva para 
absorção do prejuízo acumulado, conforme determina o art. 189 da Lei nº 6.404/76.

 – As transações entre a Companhia e as partes 
relacionadas referem-se a operações comerciais e de contas correntes relativas a pagamentos 
e recebimentos por conta e ordem, dependendo da situação de caixa de cada empresa, visando 

 
 

Florestas Mendes Jr Ltda. Cessão de títulos - - - 8.225
CBDES Contas correntes 5 5 5 -
  25.193 16.986 5 11.288
         
 

Mendes Júnior Trading e Engª. S.A. Alugueis 2.025 4.538
Mendesprev Contribuições da patrocinadora (82) (344)
  1.943 4.194

-
dação de despesas da Companhia, títulos e outras operações que visam a manutenção operacio-
nal. – A Companhia pagou a seus administradores um 
total de R$645 no exercício de 2016 (R$1.036no exercício de 2015).As despesas da Companhia 
com os planos de pensão e aposentadoria dos seus administradores totalizaram R$47 no exer-
cício de 2016 (R$279no exercício de 2015). Não há benefícios de longo prazo, de reversão de 
contrato de trabalho nem remuneração baseada em ações.

Os valores do Passivo Atuarial, nos padrões da Deliberação CVM 695 e do CPC nº 33(R1), 
relativos aos benefícios aos empregados reconhecido nos balanços, é como segue:
  
Obrigações de longo prazo  .......................................  38.198 15.396 30.508
Total  .........................................................................  38.198 15.396 30.508
A Companhia, em conjunto com outras empresas coligadas, é patrocinadora da MENDES-
PREV – Sociedade Previdenciária, entidade fechada de previdência complementar, estabeleci-

-

o complemento dos proventos de aposentadoria e pensão. Em 31 de dezembro de 2016, as 
obrigações para com a Mendesprev Sociedade Previdenciária, registradas no curto prazo, no 
valor de R$69 (R$20em 31 de dezembro de 2015) referem-se a contribuições mensais a serem 
recolhidas.  – No Plano Misto de Benefícios a Mendesprev 
possuía 03 participantes Ativos, 08 participantes Diferidos, 276 participantes Assistidos e Pen-

263 participantes Assistidos e Pensionistas, em 31 de dezembro de 2015). O Plano Misto de 
Benefícios trata-se de um plano misto composto de duas partes na fase de acumulação: uma que 

: Os 
-

tes Ativos e Auto patrocinados: de caráter obrigatório e mensal, correspondente 7,5% (sete e 

Contribuição das Patrocinadoras: igual a 100% (cem por cento) da contribuição efetuada pelo 

contribuição de que trata no item “b” acima descrito será estabelecida pelo Atuário e assumi-

doações, subvenções, legados, rendas e outros pagamentos de qualquer natureza. As despesas 
administrativas serão custeadas por recursos oriundos dos participantes e da patrocinadora. Be

o participante que preencher as seguintes condições: idade mínima de 60 anos e mínimo de 05 

aposentadoria antecipada começará quando o participante preencher as seguintes condições: 

Invalidez - para a aposentadoria por Invalidez, o participante deve ter a sua invalidez atestada 

Pensão por Morte - a elegibilidade para a pensão por morte é o falecimento do participante ou 
do assistido: (i) Morte de participante antes do gozo de aposentadoria: sobre o valor que o par-
ticipante teria direito a receber caso tivesse se aposentado por invalidez, é aplicado percentual 

-

de dependentes, sobre o benefício percebido na data do falecimento. Os benefícios mensais 
previstos no Regulamento do Plano Misto são reajustados anualmente no mês da data base da 
patrocinadora, de acordo com a variação do INPC. : Os dados estatísticos 
utilizados nesta avaliação atuarial possuem data-base em 31 de dezembro de 2016. A seguir, o 
resumo dos dados da Companhia:

Frequência de participantes ...........................................  03 08 276
Idade média (em anos) ..................................................  59,67 46,25 71
Folha de salários/benefícios (mensal) – R$ ..................  11.824,59 1.493,67 2.050.391,11
Salário Participação/benefício (média) – R$ ................  3.941,53 186,71 -

 .......  208.487.030 202.080.662
2. Custo do serviço corrente ........................................................  201.581 211.358
3. Custo dos juros ........................................................................  29.172.525 25.064.375
4. Fluxos de caixa .......................................................................  -
a.  Benefício pago pelo plano líquido de contrib. assistidos .......  (22.723.718) (20.655.446)
b.  Benefício pago diretamente pela empresa .............................   - -
c.  Pagamento decorrente de liquidação antecipada do plano .....   - -

a.  Aumento (redução) decorrente de fusão/ alienação/ 
  transferência ..........................................................................  - -
b.  Aumento / (redução) decorrente de fusão de plano ...............  - -
6. Redimensionamento da obrigação ..........................................  -

 ......................  - -
 ..........................  22.740.788 -

c.  Efeito da experiência do plano ...............................................  8.630.400 1.786.081
 .....................................  - -

 ....................  246.508.606 208.487.030
A movimentação do valor justo do plano de benefícios nos períodos apresentados é o seguinte:

 ............  193.090.933 171.572.403
2. Juros sobre o valor justo do ativo do plano .............................  26.916.903 21.083.158
3. Fluxos de caixa .......................................................................  - -
a.  Contribuição Participante .......................................................  8.179 -
b.  Contribuição Patrocinador .....................................................  43.994 -
c.  Benefício pago pelo plano líquido de contrib. assistidos .......  (22.723.718) (20.655.446)
d.  Benefício pago diretamente pela empresa .............................  - -
e.  Pagamento decorrente de liquidação antecipada do plano .....  - -
f.   Despesa administrativa paga pelo ativo do plano ..................  - -
g.  Imposto pago pelo ativo do plano ..........................................  - -
h.  Prêmio de seguro para benefício de risco ..............................  - -

 ..................................................  -
a.  Aumento / (redução) decorrente de fusão / alienação /
  transferência ..........................................................................  - -
b.  Aumento / (redução) decorrente de fusão de plano ...............  - -
5. Redimensionamento do valor justo do ativo do plano ............  -
a.  Rendimento do valor justo do ativo do plano
(deduzido dos juros sobre o valor justo do ativo) .......................  10.974.571 21.090.818

 .....................................  - -
 .........................  208.310.862 193.090.933

A tabela a seguir apresenta o resultado do custo/(receita) esperado para o exercício de 2017 
referente a patrocinadora Mendes Júnior Engenharia e Plano Misto de Benefícios:

1. Custo do Serviço
a.  Custo do serviço corrente .........................................................  6.037 98.092
- Custo do serviço corrente bruto ..................................................  8.204 201.581
- Contribuições esperadas de ativos próximo exercício ................  (2.167) (103.489)
b.  Custo do Serviço Passado ........................................................  - -
c.  (Ganho) / perda decorrente de liquid.antecipada do plano ......  - -
d.  Custo total do serviço ...............................................................  6.037 98.092
2. Custo líquido dos juros

 .........................  27.697.585 29.172.525
b.  Juros / (rendimento) sobre o valor justo do ativo do plano ......  (23.405.705) (26.916.903)
c.  Juros / (rendimento) sobre o direito reembolsável ...................  - -
d.  Juros sobre o (limite máximo de reconhecimento de ativo)
  / passivo oneroso .....................................................................  - -
e. Custo líquido total dos juros .....................................................  4.291.880 2.255.622
3. Redimensionamento de outro benefício de longo prazo ...........  - -
4. Despesa administrativa e imposto .............................................  - -
5. Custo da obrigação incluído no resultado da empresa ..............  4.291.880 2.255.622
Para o ano de 2017, os valores a serem pagos foram projetados em decorrência das variações 
atuariais e deverão ser os seguintes:

 ..............  193.090.933 171.572.403
2. Juros sobre o valor justo do ativo do plano ...............................  26.916.903 21.083.158
3. Fluxos de caixa .........................................................................  - -
a.  Contribuição Participante .........................................................  8.179 -
b.  Contribuição Patrocinador .......................................................  43.994
c.  Benefício pago pelo plano líquido de contrib. assistidos .........  (22.723.718) (20.655.446)
d.  Benefício pago diretamente pela empresa ...............................  - -
e.  Pagamento decorrente de liquidação antecipada do plano .......  - -
f.   Despesa administrativa paga pelo ativo do plano ....................  - -
g.  Imposto pago pelo ativo do plano ............................................  - -
h.  Prêmio de seguro para benefício de risco ................................  - -

 ....................................................  -
a.  Aumento / (redução) decorrente de fusão / alienação
  / transferência ..........................................................................  - -
b.  Aumento / (redução) decorrente de fusão de plano .................  - -
5. Redimensionamento do valor justo do ativo do plano ..............  -
a.  Rendimento do valor justo do ativo do plano
  (deduzido dos juros sobre o valor justo do ativo) ...................  10.974.571 21.090.818

 .......................................  - -
 ...........................  208.310.862 193.090.933

 ..............  15.396.097 30.508.259
2. Despesa do ano .........................................................................  2.449.024 4.192.575
3. Pagamento de contribuições patrocinadora ..............................  (43.994) -
4. (Ganhos)/Perdas atuariais do exercício .....................................  20.396.616 (19.304.737)
5. Variação no teto do ativo ...........................................................  - -

 ...........................  38.197.743 15.396.097
 – As premissas utili-

-

idade:considera-se o primeiro momento em que o participante se torna elegível. As hipóteses 

Obrigação Atuarial de 5,808% a.a.: O Item 83 do Pronunciamento Técnico CPC 33, CVM 

estimados dos pagamentos de benefícios. A duration das obrigações futuras com benefícios 
patrocinados pela Mendes Júnior Engenharia, calculadas com a tábua de mortalidade geral AT 
83 segregada, resultou em 8,44 anos. Foram analisadas as NTN-B com mesma duration das 
obrigações, conforme tabela abaixo:
    

NTN-B 15/08/2026 5,907% 7,273 8,44 5,808%
NTN-B 15/08/2030 5,708% 9,273 8,44

-

 – Conforme CPC 33, a entidade deve reconhecer 

em outros resultados abrangentes. Os estudos atuariais projetam a movimentação de diversas 
variáveis (premissas) para os exercícios futuros. Essas projeções podem se concretizar ou não, 
fazendo com que, a cada reavaliação atuarial anual, sejam calculadas as diferenças entre os va-
lores projetados e os que efetivamente ocorreram. A essas diferenças dá-se o nome de ganho (ou 

sociais.  – A MENDESPREV 
Sociedade Previdenciária possui página própria na rede mundial de computadores onde podem 
ser localizadas informações adicionais sobre a própria sociedade previdenciária, regulamentos 
dos planos, cartilhas, documentos atuariais, contábeis e de investimentos, bem como demais 
materiais explicativos, no seguinte endereço www.mendesprev.org.br.

-
terminados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de 
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de 
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Grande parte dos 

determinados nas sentenças. Tais valores são ainda ajustados a valores os quais a Administração 
julga que serão realizados, com base em pareceres dos assessores jurídicos e em negociações 
anteriores. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os mon-
tantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. A Companhia não possui instru-

 – Os saldos a receber de clientes são mantidos pelo custo, não sendo realizando 

judicial. -
correntes de obras realizadas no Iraque e a precatórios já emitidos, atualizados conforme os 
índices aplicáveis em cada caso.  – Referem-se substancialmente a 
dívidas decorrentes do plano de previdência complementar, atualizados de acordo com as taxas 

 – Contas a pagar a fornecedores de bens e serviços (subempreiteiros) já 
prestados para a Companhia que se encontram vencidos e atualizados quando de cobrança 
realizada.  – Os contratos estão vencidos, e são atualizados 
com encargos médios correspondentes a variação do CDI e variações decorrentes da moeda 
norte-americana.  – As debêntures são atualizadas da seguinte forma: (a) 7ª emissão 

-
riação do IGPM mais juros de 8% a.a.  – Os principais créditos da Companhia 
encontram-se sob discussão judicial. Para alguns deles já foi emitido o respectivo precatório, 
conforme mencionado nas Notas 6 e 7. A Companhia adota todos os esforços e procedimentos 
judiciais e administrativos para o recebimento destes créditos.
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(Valores em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)
 – A companhia atualiza determinado empréstimo vencido em de-

 

R$ - Real x US$-Dólar (Bacen) ............. 3,4499 3,3967 3,3876 3,9048
Não foi efetuado qualquer tipo de operação de hedge (ou outras operações especulativas) para 
proteção da dívida atualizada em dólar. Risco de taxas de juros – Decorre da possibilidade de 
a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes 

Mendes Júnior Engenharia procura administrar suas dívidas de curto prazo através dos recebi-
mentos dos saldos das contas a receber ou recursos tomados no mercado.

Ativo Circulante ....................................................... 5.813 7.245 2.277
Passivo Circulante .................................................... (992.110) (864.844) (42.120)
Capital Circulante Líquido ....................................... (986.297) (857.599) (39.843)

liquidez por meio do acompanhamento de suas obrigações de curto prazo, vis a vis aos reali-
záveis de curto e longo prazo, além de suprimentos de recursos por sua controladora. 

 – A Companhia possui procedimentos de controle preventivos e 
detectivos que monitoram sua exposição aos riscos de crédito, de mercado e liquidez. 

 – A análise de sensibilidade efetuada pela Administração não prevê 
riscos futuros que impactem de forma relevante o patrimônio líquido da Companhia. Contudo, 

-
nanceiros, que são: a Taxa Referencial de Juros (TR), o IGPM e o dólar americano (USD).  A 
Companhia estima para os próximos 12 meses, como provável, a variação dos seguintes índi-
ces: TR 0,03% a.a., IGPM 4,04 %, INPC 4,61% e a valorização da moeda americana frente ao 
real em -0,03%. A análise de sensibilidade dos efeitos nos resultados da Companhia oriundos 
do incremento deste cenário provável em 25% e 50%, considerados como possível e remoto, 
respectivamente é a seguinte:
 

Contas a Receber TR 0,03% 599.986 600.166 600.211 600.256
Títulos a Receber INPC 4,61% 299.863 313.687 317.143 320.599

Títulos e Contas a Pagar IGPM 4,04% 125.142 130.198 131.462 132.726

Credores por Debêntures IGPM 4,04% 2.556.113 2.659.380 2.685.197 2.711.013
(1) Taxas estimadas para 12 meses.  (2) Saldos em 31/12/2016.  (3)  Valores corrigidos para 
próximos 12 meses, em conformidade com as taxas e cenários estimados.

-

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a Proposta da Administração para 
destinação do resultado do exercício.
Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pelos representantes da 
Companhia e no Relatório dos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes, 
com abstenção de opinião, fundamentada: a) Incerteza sobre o uso do pressuposto de continui-
dade operacional, b) Incerteza quanto a origem dos valores que embasam os ajustes efetuados 

realização do investimento e crédito a receber da coligada Mendes Junior Trading e Engenharia 

-
mente quanto ao encaminhamento dos referidos documentos para a aprovação da Assembleia 
Geral Ordinária de Acionistas

Belo Horizonte, 16 de maio de 2017.
O Conselho Fiscal

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da

Belo Horizonte - MG
– Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da 

Mendes Júnior Engenharia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 

assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Não 
expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da Mendes Júnior Engenharia 

abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis”, não nos foi possível obter evidência 

demonstrações contábeis.
 – 

-
monstrações contábeis,a Companhia vem apresentando sucessivos e relevantes prejuízos nos 
últimos exercícios, aumentando o grau de endividamento e patrimônio líquido negativo de R$ 
7.107.614 mil em 2015 para R$ 8.046.299 mil em 2016. Consequentemente, a Companhia 
apresentou em 31 de dezembro de 2016 prejuízos acumulados de R$ 10.224.759 mil, enquanto 
os passivos circulante e não circulante excederam os ativos circulante e não circulante em R$ 
8.046.299 mil. Para reverter esta situação, a administração da Companhia depende do êxito 

os quais serão também a base para a liquidação dos passivos da Companhia. Desta forma, em 
-

grafos seguintes, não foi possível concluirmos se a utilização do pressuposto de continuidade 

de dezembro de 2016, é apropriado, nem tampouco quais seriam os efeitos sobre os saldos dos 
ativos, passivos e nos elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado 

contábeis não fossem preparadas considerando esse pressuposto.

 – Conforme notas explicativas nos. 1.1 e 6, a Companhia baixou 

registrado como ativo a receber da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, sob a 
rubrica “Direitos Creditórios Chesf”, em resposta ao Ofício nº. 341/2016-CVM/SEP/GEA-5, 
expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 14 de dezembro de 2016, em fun-
ção de entendimento daquela entidade de que todo o valor se tratava de um “ativo contingente” 
conforme CPC 25 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes. A Companhia vem pleiteando 
desde exercícios anteriores o recebimento desses valores, os quais foram registrados no balanço 
em momento subsequente ao recebimento dos valores em atraso sob o argumento de que se tra-

em julgado no Supremo Tribunal Federal sendo o valor atualizado em 31 de dezembro de 
2016, conforme critérios que consideram todo o pleito da Companhia no montante, líquido 
das cessões, de R$ 7.469.084 (R$ 7.662.054 mil e R$ 7.886.564 mil  em 31 de dezembro de 

base apenas os acordos contratuais originais, uma vez que a Companhia vinha tratando todo o 

pudemos concluir sobre a razoabilidade em se baixar a totalidade dos valores registrados sob a 
rubrica “Direitos Creditórios Chesf”, incluindo seus efeitos retrospectivos.

Companhia mantém direitos creditórios no montante de R$ 288.558 mil junto ao Banco do Bra-

federal credora da Companhia, mas atualmente tanto o ativo contra o Banco do Brasil quanto o 
-
-

desses passivos onde a Companhia ajuizou embargos com sentença favorável. A instituição 

em 13 de abril de 2011,julgou os embargos improcedentes e determinou o prosseguimento da 
execução. A Companhia apresentou embargos infringentes buscando reverter a situação. Refe-
ridos embargos infringentes foram julgados improcedentes e foram apresentados dois embargos 

foram interpostos recurso especial e extraordinário, tendo o recurso especial sido admitido na 
origem e o recurso extraordinário inadmitido, sendo que atualmente aguarda-se o julgamento 
do recurso especial sobre o direito de compensação da Companhia. Os direitos creditórios são 
decorrentes de operações da Mendes Júnior no Iraque e são considerados pela Administração, 
com base em parecer de seus assessores jurídicos, como créditos líquidos e certos. Em função 
das incertezas acima, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada quanto ao 
adequado valor e período de realização dos referidos créditos. Consequentemente, não nos foi 

saldos de direitos creditórios sob a rubrica “Crédito Banco do Brasil / Iraque” no valor de R$ 
288.558 mil registrado no ativo realizável a longo prazo.

Receita de serviços e aluguéis ..........................................................  4.811 5.391
Tributos incidentes ...........................................................................  (408) (499)

 ................................................................................  4.403 4.892

Constituição de provisões, líquido das reversões ............................  (152.251) (68.888)
  (152.251) (68.888)

:
Direito Creditório CHESF/Xingó ....................................................  18.963 36.159
Títulos a Receber .............................................................................  203 50.120
Variação Cambial .............................................................................  28.180 9.860
Outros ...............................................................................................  - 1.064
  47.346 97.203

Juros s/ debêntures ...........................................................................  (268.899) (281.824)
Juros s/empréstimos vinculados ao crédito Chesf ...........................  (489.166) (419.632)
Juros s/ empréstimos ........................................................................  (117) (28.826)
Variação cambial ..............................................................................  (12.760) (39.679)
Juros sobre títulos a pagar e impostos ..............................................  (45.758) (41.314)
  (816.700) (811.275)

 ...........................................................  (769.354) (714.072)

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC n° 41, o Resultado por Ação Básico é calcu-
lado dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da companhia pela 
média ponderada da quantidade de ações em circulação (incluindo ajustes por bônus e emissão 
de direitos).  O Resultado por Ação Diluído é calculado ajustando-se o lucro ou prejuízo e a 
média ponderada da quantidade de ações levando-se em conta a conversão de todas as ações 
potenciais com efeito de diluição. Ações potenciais são instrumentos patrimoniais ou contratos 
capazes de resultar na emissão de ações, como títulos conversíveis e opções, incluindo opções 
de compra de ações por empregados. A Companhia não emitiu nos exercícios de 2016 e de 
2015, instrumentos dessa natureza. Não há ações em tesouraria. Dessa forma, o lucro ou preju-
ízo por ação básico é igual ao diluído. Ainda segundo o CPC nº 41, a Companhia deve calcular 
o resultado básico por ação para o lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias 
da Companhia. Dessa forma, o resultado (lucro) por ação básico está representado a seguir:

   
 .....................  (621.471.273) (543.880.719)

(b) - Média ponderada da quantidade de ações ordinárias
   em circulação  ..................................................................  6.976.765 6.976.765
Prejuízo por ação básico e diluído (a/b) – R$ ..........................  (89,077283) (77,956004)

 Presidente: J. Murillo Valle Mendes
 Conselheiros: Eugênio José Bocchese Mendes
 Eduardo Mendes Moreira

 Conselheiros: Antonio Alvares Duarte
  Luiz Henrique da Silva Gomes
  Paulo Rogério Teixeira Neves
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Conforme nota 

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. - Em recuperação judicial (“Investida”) registrado 
pelo método da equivalência patrimonial no valor de R$ 2.737 mil em 31 de dezembro de 2016. 
A Administração da Companhia tem conhecimento da abertura de ações de improbidade admi-
nistrativa ajuizadas pelo Ministério Público Federal (“MPF”) e pela União Federal (“União”) 
dentro do escopo da denominada “Operação Lava Jato” da Polícia Federal, que investiga supos-

A primeira ação foi recebida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba/PR e já foram apresen-
tadas contestações pelas pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Na segunda ação, ajuizada pela 

ilegítima a União para o ajuizamento da referida ação, determinando-se sua exclusão do proces-
so e, consequentemente,a remessa do processo para a Justiça Estadual. Contra esta decisão foi 
interposto recurso pela União, ao qual foi concedido efeito suspensivo para determinar a manu-

ação de improbidade, o MPF ajuizou ação cautelar na qual a investida foi intimada a prestar 
-

te, a Investida, também em razão da denominada “Operação Lava Jato”, passou a estar proibida 
de contratar com o poder público pela Controladoria Geral da União. Contra esta decisão foi 
impetrado mandado de segurança. A investida é parte, ainda, de procedimento instaurado pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), cuja defesa foi apresentada, o qual 
visa apurar suposto acerto entre empresas com vistas a fraudar os procedimentos licitatórios 
realizados pela Petrobras. Adicionalmente, a Investida ajuizou na comarca de Belo Horizonte 
do Estado de Minas Gerais, pedido de recuperação judicial nos termos do artigo 51 direcionado 
pela Lei 11.101/2015. Em 10 de março de 2016, o pedido de recuperação judicial foi deferido, 
conforme decisão da juíza da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte do Estado 

Comarca de Belo Horizonte o seu plano de recuperação judicial contendo a discriminação por-
menorizada dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração de sua viabilidade 

-
tanto, a Investida não remensurou, até a presente data, todos os possíveis efeitos decorrentes 

vista inclusive a dependência dos eventos futuros acima mencionados, o que pode afetar de 

que as demonstrações contábeis da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. - Em recuperação 

supracitadas, concluirmos sobre a necessidade de ajustes ao valor realizável do investimento na 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial no valor de R$ 2.737 mil 
e créditos a receber no valor de R$ 4.043 mil em 31 de dezembro de 2016.

 – Conforme notas explicativas nos. 14 e 15, a Companhia possui empréstimos e 

líquidos da compensação de determinados valores junto ao Banco do Brasil, assim como debên-
tures vencidas no valor de R$ 2.556.113 mil em 31 de dezembro de 2016. Como parte de nossos 

-
res acerca dos valores devidos em 31 de dezembro de 2016. Consequentemente, não pudemos 

-
tures da Companhia nos valores de R$ 4.828.908 mil e R$ 2.556.113 mil, respectivamente, 

31 de dezembro de 2016.
 –  – Como parte de nossos exames 

também os ajustes descritos na nota explicativa no. 1.1 que foram efetuados em decorrência 
do Ofício nº. 264/2016-CVM/SEP/GEA-5, expedido pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) em 27 de outubro de 2016, determinando o refazimento e a republicação das demons-

em seu ativo os valores a receber sob a rubrica “Direitos creditórios – CHESF”. Posteriormente, 
em decisão de pedido de reconsideração acerca do refazimento das demonstrações contábeis de 
exercícios anteriores, a Comissão de Valores Mobiliários, conforme Ofício nº. 341/2016-CVM/

cumprimento da decisão a partir das demonstrações contábeis completas referentes ao exercício 

-

em decorrência do Ofício nº. 264/2016-CVM/SEP/GEA-5 conforme mencionado na seção inti-
tulada “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis”.

 – Conforme notas explica-

a receber de clientes” o valor de R$ 599.986 mil, líquido do ajuste ao valor recuperável de R$ 

mil. A Administração da Companhia, com base em ações que vem implementando (cobran-
ças judiciais e negociações) desde anos anteriores, entende que a totalidade destes créditos é 

dos referidos créditos também condição para a liquidação do passivo “Fornecedores/Subem-
preiteiros Vinculados” no valor de R$ 233.450 mil. A realização dos referidos créditos, assim 
como a liquidação dos passivos a eles associados, está condicionada ao êxito das ações judiciais 
movidas contra as empresas e entidades governamentais.

contábeis, a Companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Juízo da 
6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias determinou a penhora das ações representativas de 

-
dora S.A.”, detidas pela Mendes Júnior Participações S.A.- Mendespar. A referida penhora se 
deu em favor da CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, nos autos do Processo n° 

nossa opinião em relação a esse assunto.
 –  – As demonstrações do valor adicio-

-
sabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para 

auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, ava-
liamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 

-
pressamos uma opinião se essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente ela-

sobre as demonstrações contábeis”.

tor – A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
ende a “Mensagem da Administração”.  Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange a“Mensagem da Administração” e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.  Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler a “Mensagem da Administração” e, ao fazê-lo, considerar se essa 
informação está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas in-
formações apresentadas na “Mensagem da Administração”, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

– A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

 – Nossa res-
ponsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis da Companhia de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a de emitir um relatório de auditoria. 
Contudo, devido aos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião 
sobre as demonstrações contábeis”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada 

Conselho Federal de Contabilidade(“CFC”), e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas.

Belo Horizonte, 11de maio de 2017.
BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 MG 009485/F-0
Francisco de Paula dos Reis Júnior

Contador CRC 1 SP 139268/O-6 - S - MG

636 cm -20 975682 - 1
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EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA
Av. Sete de Setembro nº 975 - Juiz de Fora-MG

Sociedade de Economia Mista - CNPJ (MF) 23.871.429/0001-50

JUIZ DE FORA
PREFEITURA

RELATÓRIO DA DIRETORIA – 2016
Senhores acionistas,
Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as demonstrações 

dos pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Administração. Em relação às ações desenvolvidas pela 
Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora S/A – EMCASA neste 
exercício, destaque para os tópicos abaixo. REESTRUTURAÇÃO 
DA EMCASA - A atual Diretoria tomou posse em 01 de abril de 

O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da Empresa e 

cumprimento das normas legais. A EMCASA busca sua recuperação 
através de outras fontes, principalmente a venda de terrenos, que são 
transferidos do Poder Executivo Municipal já com a obrigatoriedade 

do número de unidades a serem produzidas, o que gera maior 
rentabilidade para a Empresa. A Empresa reorganizou o Plano 

empregados ocupando cargos diversos da sua função. Ademais, havia 
contratações irregulares através de contrato de prestação de serviços. 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - RELATÓRIO 

DA AUDITORIA INTERNA - O trabalho realizado pela Auditoria 
Interna da Secretaria de Fazenda analisou as despesas da EMCASA do 
período de 2013 a 2015. Em respeito à moralidade e à coisa pública, a 

pela Auditoria, em desacordo com a norma legal e passíveis de 
alterações no presente momento. Alguns pontos são irretratáveis devido 
ao decurso do tempo e/ou à conclusão da matéria. NEGOCIAÇÃO 

A dívida foi deixada pela gestão anterior e é referente aos períodos de 

corrente da EMCASA.DIRETORIA COMERCIAL -
Diretoria objetivou fortalecer o Departamento Comercial, com vistas 

de mútuo. O Departamento estabeleceu uma frente de trabalho para 
a recuperação dos valores e o incentivo à quitação das dívidas pelos 
mutuários da EMCASA. O objetivo foi estruturar ações adequadas 

DIRETORIA TÉCNICA E SOCIAL - Programa de Regularização 
Fundiária (PRF) - Através de convênio celebrado entre a Prefeitura e 
a EMCASA, o Programa de Regularização Fundiária atuou em diversas 

áreas ocupadas irregularmente e já consolidadas, que dependem de ações 

trabalhadas cerca de 20 áreas, dentre públicas e particulares. Dentre 

dos efetivos ocupantes dos lotes, aprovação de planta, confecção e 
averbação das Concessões de Direito Real de Uso. Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV)
entregues 280 (duzentas e oitenta) unidades habitacionais, localizadas 
no Condomínio Parque das Águas II, para famílias com renda inferior 

a entrega das unidades habitacionais contratadas na segunda chamada 
do Programa Minha Casa Minha Vida. Trabalho social do PMCMV 

Secretaria de Desenvolvimento Social e a EMCASA, foi desenvolvido o 
trabalho social nos empreendimentos da segunda chamada do Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV. Diversos projetos e eventos foram 
realizados de forma a garantir a interação das famílias na nova proposta 

Projetos Sociais desenvolvidos no Residencial Araucárias, Residencial 
Belo Vale I, Residencial Belo Vale II, Residencial Miguel Marinho, 
Residencial Paraíso e Loteamento Nova Germânia, integrantes da 
Primeira Chamada do PMCMV.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e 2015
 Exercício Findo Exercício Findo
ATIVO em 31/12/2016 em 31/12/2015
CIRCULANTE  2.614.428,97   2.267.977,04 

Aplicações Financeiras de 
Liquidez Imediata  254.107,57   201.572,23 

Creditos de Funcionários  
Créditos Tributários  13.320,81   14.599,43 
Despesas Antecipadas  
Obras em Andamento  
Outras Contas  
NÃO CIRCULNATE  5.225.430,90   5.251.619,97 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  5.143.191,28   5.149.271,03 

Outros Créditos e Valores a Receber  4,50   4,50 
PERMANENTE  82.239,62   102.348,94 
Investimentos   1.402,92 

(-) Provisão p/ Perdas em Investimentos   (14.291,83)
Imobilizado de Uso  82.239,62   100.946,02 

  
TOTAL DO ATIVO  7.839.859,87   7.519.597,01

As Notas Explicativas Integram as Demonstrações Contábeis

 Exercício Findo Exercício Findo
PASSIVO em 31/12/2016 em 31/12/2015
CIRCULANTE  435.294,99   236.993,95 

Tributos a Recolher  28.812,32   20.531,74 
Sálários e Retiradas a Pagar  59.822,27   1.278,08 

Financiamento Hipotecário - CEF   7.423,53 
Outras Contas   
NÃO CIRCULANTE  7.737.733,95   7.553.302,16 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 981.504,04 978.746,12
Empréstimos e Financiamentos  
Provisão para Contingencias Fiscais  883.529,98   774.833,24 

RESULTADO DIFERIDOS  6.756.229,91   6.574.556,04 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (333.169,07)  (270.699,10)

Reservas de Capital  17.078,04   17.078,04 

TOTAL DO PASSIVO 7.839.859,87 7.519.597,01

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31 de dezembro 
de 2016 e 2015

DISCRIMINAÇÃO 31/12/2016 31/12/2015
Fluzo de Caixa Proveniente das 
Operações - Método Indireto  

Ajuste de Exercício Anterior -0,75 
Depreciação 11.370,28  10.189,97 
Variação em Resultado de exercícios

Juros passivos sobre empréstimos curto 
e longo prazo  
Resultado Líquido Ajustado  (712.112,54)  (527.449,98)
Aumento/Redução de Ativos:  

Contas a Receber de Clientes Curto e 

Creditos de Funcionários  

Despesas Antecipadas  
Outras Contas   4.831,24 
TOTAL  (285.869,30)  (303.168,46)
Aumento /Redução de Passivos:  
Fornecedores -9.005,43  (3.587,39)
Tributos a Recolher 8.280,58  (1.145,52)
Sálários e Retiradas a Pagar 58.544,19  (2.370,25)

Outras Contas   -   
TOTAL  205.724,57   39.296,84 
Caixa Líquido Proveniente das 
Atividades Operacionais (792.257,27) (791.321,60)
Fluxos de Caixa das Atividades de  
Financiamento  
Aumento de Capital  

Caixa Líquido usado nas Atividades de 
Finaciamentos  838.021,11   224.169,52 
Fluxos de Caixa das Atividades de   
Investimento  
Baixa de Investimentos 1.402,92 

Valor Residual de Ativo Permanente baixado  
Caixa Liquido Usado nas Atividades de  
Investimentos  8.739,04   (15.162,73)
Aumento Líquido (Redução) de Caixa  
no Exercício   54.502,88   (582.314,81)

Saldo de Caixa do Movimento do Exercício  54.502,88   (582.314,81)

Demonstração do Resultado para os Exercívios Findos em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015
 Exercício Findo Exercício Findo
DISCRIMINAÇÃO em 31/12/2016 em 31/12/2015
 em Reais em Reais
Receita Líquida de Vendas e Serviços  1.251.985,04   1.260.514,52 

(-) Impostos Incidentes sobre Vendas   (130.049,15)  (128.505,42)
(-) Custo de Bens e Serviços  (119.011,88)  (126.954,22)
Lucro Bruto  1.132.973,16   1.133.560,30 
Receita/Despesas Operacionais  (2.038.129,10)  (1.822.745,08)

Receitas Financeiras  50.722,57   120.390,89 
Despesas Financeiras  (120.917,81)  (112.348,93)

Lucro Operacional  (905.155,94)  (689.184,78)
Lucro antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social  (905.155,94)  (689.184,78)
Lucro/Prejuízo do Ecercício  (905.155,94)  (689.184,78)
 As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

 Capital Reservas Reservas Lucros/ Recursos P/ Total do
Discriminação Social de Capital de Lucros Prejuízos Acumulados Aumento de Capital Exercício
Saldos em 31/12/2014  7.454.206,22   17.078,04   27.614,82   (7.670.479,15)  390.000,75   218.420,68 
Ajuste de Exercícios Anteriores       -   
Aumento do Capital Social  390.000,00      (390.000,00)  -   

Recursos para Aumento Capital       -   
Ajustes de Exercicios Anteriores       -   

Saldos em 31/12/2015  7.844.206,22   17.078,04   27.614,82   (8.359.663,93)  200.065,75   (270.699,10)
Ajuste de Exercícios Anteriores     -0,75  (0,75)
Aumento do Capital Social  480.824,72      (480.824,72)  -   
Reserva para Aumento Capital       -   

Ajustes de Exercicios Anteriores       -   
Lucro/Prezuízo do Exercício     (905.155,94)   (905.155,94)
Saldos em 31/12/2016  8.325.030,94   17.078,04   27.614,82   (9.264.819,87)  561.927,00   (333.169,07)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
1. Contexto Operacional - A EMCASA, responsável pela política 
pública de habitação do município de Juiz de Fora, é uma sociedade 
de economia mista, criada pela Lei Municipal 7.152, de 27/08/1987 
e constituída em Assembléia Geral de 28/11/1987, com participação 
majoritária do município de Juiz de Fora, tendo como missão o 
planejamento a produção e a comercialização de unidades habitacionais, 
em especial destinadas às populações de baixa renda. Estando para 

normas ao nível do município. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com os critérios e disposições da Lei das Sociedades por Ações. Em 

vigência a partir do exercício de 2008. O objetivo principal desta lei 
foi o de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o 
processo de convergência das praticas contábeis adotadas no Brasil com 
aquelas constantes com os Padrões Internacionais de Contabilidade. 
3. Principais práticas contábeis - a) Apuração do Resultado 
- O resultado é apurado pelo regime de competência, exceto nos 

 Custo Depreciação Valor Valor Taxa de
Conta Corrigido Acumulada Líquido 2016 Líquido 2015 Depreciação Anual

Direito de Uso 2.311,05   2.311,05 2.311,05 -
Total 358.176,18  (275.936,56) 82.239,62  100.946,02  

procedimentos de diferimento parcial ou total do reconhecimento do 
lucro bruto, na hipótese de venda a prazo ou prestação com pagamento 
restante ou pagamento total contratado para depois do período base da 
venda. Nas vendas a prazo ou em prestações, de unidades e, com preço 
contratado para ser recebido, parcial ou totalmente, após o término do 
exercício social da venda, a receita e os custos correspondentes são 
reconhecidos proporcionalmente ao montante efetivamente recebido, 
nos termos do disposto na IN- 84, de 20/12/1979. b) Ativos Circulante 
e Realizável a Longo  Prazo - São apresentados pelos valores de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias, reconhecidas em base “pro-rata” dia. c) Valor recuperável 
de ativos – (impairment) A redução do valor recuperável dos ativos 

o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, 
for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas 
por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado 

não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável 
4. Permanente - É demonstrado ao custo 

corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com 
os seguintes aspectos: O imobilizado de Uso é depreciado pelo método 
linear, com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens, em 
condições normais de operação, sendo composto da seguinte forma:

5. Passivos Circulantes e Exigível à Longo Prazo - São demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.6. 
Provisão para Contingência Fiscal - Provisão constituída sobre 

A EMCASA está contestando judicialmente contra a cobrança da 

7. Patrimônio Liquido 
- 

para aumento de capital, aguardando AGE para aprovar o aumento 
de capital. 8. Seguros - Não foram renovados os seguros de bens 
patrimoniais. 9. Convênio Cooperação Técnica - 
junho de 2010, Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 
entre, de um lado, o município de Juiz de Fora, com a interveniência da 
Secretaria de Obras – SO, e do outro, a Empresa Regional de Habitação 
de Juiz de Fora – EMCASA, objetivando a implementação do Programa 
de Regularização Fundiária. As ações e serviços, a serem executados 
ou coordenados pela EMCASA são os seguintes: a) levantamento 

projetos executivos, d) execução de obras essenciais de urbanização, 
e) preparação do documento de posse, f) revisão das leis urbanísticas 
relativas às áreas. 10. Contrato de Repasse: 0251340-8/2008 PAC/
FNHIS - Ministério das Cidades/Caixa/Município de Juiz de Fora. 

02.2013.074 - Minha Casa Minha Vida – Nova Germânia. 02.2013.103 
- Minha Casa Minha Vida – Parque das Águas. 02.2013.102 - Minha 
Casa Minha Vida – Belo Vale I. 02.2013.098 - Minha Casa Minha 
Vida – Miguel Marinho. 02.2013.100 - Minha Casa Minha Vida – 
Belo Vale II. 02.2013.099 - Minha Casa Minha Vida – Vivendas do 
Belo Vale. 02.2013.101 - Minha Casa Minha Vida – Araucárias. 

Minha Casa Minha Vida - Prefeitura. 02.214.224 – Minha Casa 
Minha Vida – Condomínio Parque das Aguas II. 02.214.225 – Minha 

Minha Vida – Residencial 24 de Junho. 02.214.227 – Minha Casa 
Minha Vida – Residencial Vitoria. 02.214.228 – Minha Casa Minha 
Vida – Residencial Santa Maria. 02.215.170 – Minha Casa Minha 
Vida – Residencial Parque Independência II. 16. Partes Relacionadas 
- 

anteriormente. As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas 
que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as 
atividades da empresa e membros próximos da família de tais pessoas, 
não havendo entre essas partes relacionadas nenhuma operação ativa ou 

Francisco Diretor-Presidente. Luiz Cláudio Medeiros Fonseca Gamonal 
- Diretora Adm.Financeiro. Cinira do Carmo Gama Vasconcelos - 
Contadora – CRC/MG  59.974.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Empresa 

contábeis e o relatório do auditor. A administração da entidade é 
responsável por essas outras informações que compreendem o relatório 
da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da 
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis. A administração é 
responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo 
com a as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.Como parte 
da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos 

capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

trabalhos.Belo Horizonte, 18 de maio de 2017.

Cooperaudi Auditores Independentes

Regional de Habitação de Juiz de Fora S/A - EMCASA, em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, procederam ao exame 

da Demonstração do Fluxo de Caixa, bem como das respectivas Notas 
Explicativas, e, baseados nos esclarecimentos do auditor responsável – 
Cooperaudi Auditores Independentes ,  e analisando o Relatório anual 
da Administração  são de parecer que esses documentos exprimem 
a situação real e os resultados de suas atividades, razão pela qual 
recomendam a sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária. Juiz de 

Alves de Souza Martins. Carlos Henrique da Silva

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Os abaixo assinados membros do Conselho de Administração da 
Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora S/A - EMCASA, em 

e considerando os pareceres dos auditores independentes e do Conselho 
Fiscal, tendo tomado conhecimento do relatório da administração 

manifestam-se pela procedência das contas apresentadas bem como os 
objetivos sociais preconizados no estatuto da empresa, recomendando 
sua aprovação por parte dos acionistas. Juiz de Fora, 08 de Junho de 
2017. 
Amaury Couri. Ricardo Luiz Monteiro Francisco. Fúlvio Piccinini 
Albertone. Abraão Gerson Ribeiro.Eduardo Pompeiano Fácio.  José 
Manoel da Silva. Cinira do Carmo Gama Vasconcelos. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da EMPRESA 
REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S/A - EMCASA 
Juiz de Fora - MG
Opinião com Ressalva - Examinamos as demonstrações contábeis da 
EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S/A - 
EMCASA, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de 

explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, exceto 
pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo de Base de opinião 
com ressalva, apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S/A - EMCASA, 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
Base 

para opinião com Ressalva - Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 

apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Os valores 
relativos às receitas de vendas de imóveis, bem como os seus custos 
correspondentes, são contabilizados em contrapartida de Resultados de 
Exercícios Futuros. Este procedimento é adotado em função das normas 
do imposto de renda, editadas pela Instrução Normativa SRF 84 de 20 
de dezembro de 1979, conforme nota explicativa 3a.  Entretanto para 
atendimento aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, os valores 
deveriam ser contabilizados nas contas de resultado do exercício da 
venda. Caso fosse adotado este procedimento, o resultado do ano de 

Ênfase - A EMCASA deverá aprimorar seus controles internos, 

terrenos de propriedade da empresa. Com relação aos lotes que foram 
objeto de ações de ocupação por cidadãos sem condições de aquisição 
dos mesmos, essas ocupações deverão ser regularizadas. Outros 
Assuntos - Conforme estabelecido pelo art.71, inciso V, da Lei 10.000 
de 8 de maio de 2001 do Município de Juiz de Fora, deverá ser realizada 
auditoria de pelo menos anual, para avaliação de desempenho, 
rendimento e produtividade da Entidade. Nesse sentido, a empresa 

Governos Federal e Municipal. Entretanto, novos empreendimentos de 
construção de moradias não têm sido realizados nos últimos exercícios. 
Recomendamos que entidade concentre esforços no sentido de captar 
mais recursos públicos, com o objetivo de construção de unidades 
residenciais. Outras informações que acompanham as demonstrações 

     HoSPiTAL muNiCiPAL Dr. GiL ALVES - BoCAiÚVA/mG  
  - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 030/2017 - o Hospital municipal dr . 
Gil alves, através de sua Pregoeira torna público que fará realizar no 
dia 03/07/2017, às 14:00 (quatorze horas), licitação na modalidade Pro-
cesso licitatório nº 051/2017, Pregão Presencial nº 030/2017, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de dosimetria pessoal de radiação para atender as necessidades do Hos-
pital Mun. Dr. Gil Alves, conforme especifi cações constantes no edital. 
maiores informações pelo tel .: (38) 3251-6557 - e-mail: licitacoes1 .
hga@gmail .com . Pregoeira: Nara Tatielle Ferreira silva .  

 3 cm -21 976357 - 1

       CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL PArA o 
DESENVoLVimENTo AmBiENTAL SuSTENTáVEL 

Do NorTE DE miNAS - CoDANorTE-  
 Proc . 10/17 - PP/srP 10/17- reg . Preços p/ contrat . pessoa jurídica p/ 
prest . serv . de consultoria e auditoria tributária p/ assessoramento ao 
depart . tributos, vis . lev . créditos tributários das instituições bancárias 
e congêneres - sr . Presidente, João m . ribeiro Homologa - ata srP 
22/17: menezes C . adv . associados-CNPJ 07 .268 .308/0001-61-as-
sina: Farley s . menezes-Vr: r$419 .790,00-7/6/17-Vig: 12 meses-(38) 
3212-2219- licitacoescodanorte@gmail .com .br .    

 3 cm -21 976256 - 1

      FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE ASSiSTÊNCiA 
A SAÚDE - FumASA.  

 Pregão Presencial srP nº 016/2017 . Torna pública aProrroGa-
çÃodoProcesso licitatório nº 023/2017-Pregão Presencial srP nº 
016/2017 (fornecimentode materiais de construção, elétricos, ferra-
mentase hidráulicos, a fi m deatendera FUMASA),que seria realizado 
no dia26/06/2017 às 08h30min, em virtude do decreto nº 018 de 19 
de junho de 2017 (que dispõe sobre ponto facultativo na referida data) .
Desta feita, fi ca designadaNOVA DATApara realização do certame, qual 
seja:27/06/2017 abertura as 08h30min . são João da Ponte - mG,21de 
junho de 2017. Daniela Mendes Soares - Pregoeira Ofi cial .   

 3 cm -21 976481 - 1

      SAAE DE LAGoA DA PrATA/mG,  

  torna público: PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 029/2017 - rETIFICado- 
objeto: aquisição de material destinado ao sistema de água e esgoto e 
tintas para manutenção de conjuntos motobombas, exclusivamente para 
participação de microempresas – mE e Empresa de Pequeno Porte – 
EPP . data: 04/07/17-09h . Edital à r . Ângelo Perillo-15 ou www .saaelp .
mg .gov .br . Joana resende de oliveira lacerda-21/06/2 .017 .  

 2 cm -21 976122 - 1
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Ativo
2016 2015

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 165.414,20 11.082,89 
Adiantamento de dividendos - - 
Dividendos a receber Comisa 50.000,00 - 

215.414,20 11.082,89 
Não circulante
Investimento 127.896.147,61 100.625.695,59 
(-) Desagio Investimento (578.939,50) (578.939,50)

127.317.208,11 100.046.756,09 
Total do ativo 127.532.622,31 100.057.838,98 

Serra Azul Participações S/A
CNPJ: 04.549.449/0001-64

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais)

Demonstração das mutações do patrimônio em
31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em reais)

  Reservas de lucros
 Capital Reserva Lucros
 social de legal acumulados Total
Saldos em 31 de
 dezembro de 2013  45.400.000   42.004.956 87.404.956
Resultado do
 exercicio 2013    16.353.357 16.353.357
Divendendos    (3.850.000) (3.850.000)
Saldos em 31 de
 dezembro de 2014  45.400.000  -  54.508.313  99.908.313
Reserva Legal   1.013.135 (1.013.135) -
Dividendos    (3.900.000) (3.900.000)
Resultado do
 exercicio 2015    4.048.580  4.048.580
Saldos em 31 de
 dezembro de 2015  45.400.000  1.013.135  53.643.759  100.056.893
Ajustes exercicios
 anteriores ref 2015    927.945  927.945,26
Constituição reserva
 legal   50.607  (50.607)  -
Constituição reserva
 de lucros   2.977.973 (2.977.973) -
Lucro do exercio
 de 2016    29.339.823  29.339.823
Dividendos antecipados    (3.000.000) (3.000.000)
Saldos em 31 de
 dezembro de 2016  45.400.000  4.041.715  77.882.947  127.324.662

(Valores expressos em Reais)
   2016 2015
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Resultado do exercício    29.339.823,23  4.048.580,15
Ajustes para reconciliar o resultado do
 exercício com recursos provenientes de
  atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimônial    (29.362.506,76)  (4.066.474,63)
   (22.683,53)  (17.894,48)
Aumento/(redução) nos passivos
Obrigações trabalhistas    110,40 945,60
   110,40 945,60
Caixa líquido gerado das atividades
 operacionais    (22.573,13) (16.948,88)
Fluxo de caixa das atividades de

Recebimento de dividendos    3.920.000,00 3.910.000,00
Pagamentos dos dividendos    (3.743.095,56) (3.900.000,00)
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas

Aumento/(redução) no caixa e
 equivalentes de caixa    154.331,31 (6.948,88)
Caixas e equivalentes no início do
 exercício    11.082,89 18.031,77

Aumento/(redução) no caixa e
 equivalentes de caixa    154.331,31  (6.948,88)
   0,00  (0,00)

EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CPF 374.402.416-49

CLEBSON PEREIRA DA SILVA
CRC-MG 113123/O-1
CPF 013.929.586-01

Passivo e patrimônio líquido
2016 2015

Circulante
Obrigações trabalhistas - Curto prazo 1.056,00 945,60 
Dividendos e JCP a pagar 206.904,44 - 

207.960,44 945,60 
Patrimônio líquido
Capital social 45.400.000,00 45.400.000,00 
Reservas de lucros 55.584.838,64 54.656.893,38 
Lucro do exercicio 29.339.823,23 - 
(-) Dividendos (3.000.000,00) - 

127.324.661,87 100.056.893,38 
Total do passivo e do patrimônio 
líquido negativo 127.532.622,31 100.057.838,98 

Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em Reais)

   2.016 2.015
Receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial   29.362.506,76  4.066.474,63
Outras receitas (despesas) operacionais   (22.704,12)  (16.162,59)
   29.339.802,64  4.050.312,04
Prejuízo operacional antes das receitas

Resultado Financeiro Líquido    20,59 ( 1.731,89)
Prejuízo antes da contribuição social
 e do imposto de renda   29.339.823,23 4.048.580,15
Imposto de renda e contribuição
 social diferido
Resultado líquido do exercício    29.339.823,23 4.048.580,15

30 cm -21 976181 - 1

ACEBriL CoNSTruTorA S/A
CNPJ 70.964.044/0001-17 - NIRE 3130010917-8 - Ata de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 26 de Dezembro de 2016 - Data,
Hora e Local: Aos 26 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da
Acebril Construtora S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, nº 7.500, sala 01, Bairro Califórnia, na
Cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.855-450. Presença: Presentes
os acionistas que representam a totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas e assinaturas
desta Ata. Convocação/Publicações: Dispensada a convocação e pu-
blicação de anúncios, em razão da presença e anuência da totalidade
dos acionistas, conforme dispõe o art. 124, §4º, da Lei nº6.404/1976.
mesa: Por indicação dos acionistas presentes, o Sr. Antônio Celso Ri-
beiro assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa, que
convidou a Sra. Sophia César de Almeida Ribeiro para Secretária da
Mesa. ordem Do Dia: Deliberar sobre (i) a distribuição de dividen-
dos, à conta de reserva de lucros, com observância às vantagens
conferidas às ações preferenciais, nos termos do Estatuto Social da
Companhia; (ii) o aumento do capital social da Companhia, mediante a
emissão e subscrição de novas ações preferenciais; (iii) a conversão da
totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias, conforme estabelecido no artigo 8º, §6º, do Estatuto Social;
(iv) alteração da redação do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia,
em virtude da conversão da totalidade das ações preferenciais de emis-
são da Companhia em ações ordinárias. Deliberações: Instalada a
Assembleia, após a votação e discussão da matéria constante da ordem
do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar a distribuição de dividendos à
conta de reserva de lucros, com base em balanço especial levantado em
31 de outubro de 2016, no valor total de R$ 13.433.391,06 (treze mi-
lhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e um reais e
seis centavos), sendo a totalidade desse valor destinado aos titulares de
ações preferenciais por corresponder ao dividendo mínimo prioritário
de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido devido às ações prefe-
renciais, conforme estabelecido pelo artigo 8º, §1º, do Estatuto Social
da Companhia. O valor distribuído ao acionista constituirá crédito des-
se contra a Companhia. (ii) Aprovar o aumento de capital social da
Companhia, atualmente integralizado em sua totalidade, em R$
13.433.391,06 (treze milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezen-
tos e noventa e um reais e seis centavos), passando de R$ 30.435.030,00
(trinta milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e trinta reais) para R$
43.868.421,06 (quarenta e três milhões, oitocentos e sessenta e oito
mil, quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos), mediante a emis-
são de 8.731.704 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentas
e quatro) novas ações preferenciais, nominativas, indivisíveis e sem
valor nominal, ao preço de emissão de  R$ 1,69319647688470 por
cada ação preferencial emitida. O presente aumento totalizou uma
emissão de R$ 14.784.490,45 (quatorze milhões, setecentos e oitenta e
quatro mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos),
sendo R$ 13.433.391,06 (treze milhões, quatrocentos e trinta e três
mil, trezentos e noventa e um reais e seis centavos) destinados ao capi-
tal social da Companhia, e o restante, no valor de R$ 1.351.099,39 (um
milhão, trezentos e cinquenta e um mil, noventa e nove reais e trinta e
nove centavos) destinados à reserva de capital decorrente de ágio na
emissão de ações, conforme previsto no artigo 182, §1º, alínea ‘a’, da
Lei nº 6.404/76. O aumento do capital social da Companhia é realizado
com a anuência e a renúncia expressa dos acionistas detentores de ações
ordinárias da Companhia ao seu direito de preferência previsto no art.
171 da Lei nº 6.404/76. As novas ações preferenciais emitidas são to-
talmente subscritas e integralizadas por meio da capitalização de crédi-
tos detidos pelo subscritor em face da própria Companhia, conforme
Boletim de Subscrição constante do Anexo I desta Ata. O capital social
da Companhia passa a ser e consolida-se no valor total correspondente
a R$ 43.868.421,06 (quarenta e três milhões, oitocentos e sessenta e
oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos), dividido em
39.166.734 (trinta e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, setecen-
tas e trinta e quatro) ações, sendo (i) 29.109.030 (vinte e nove milhões,
cento e nove mil e trinta) ações ordinárias, nominativas, indivisíveis e
sem valor nominal; e (ii) 10.057.704 (dez milhões, cinquenta e sete
mil, setecentas e quatro) ações preferenciais, nominativas, indivisíveis
e sem valor nominal, todas de emissão da Companhia. Em virtude des-
ta deliberação foi aprovada a alteração da redação do caput do artigo 6º
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte
redação: Artigo 6º. O capital social é de R$ 43.868.421,06 (quarenta e
três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um
reais e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido
em 39.166.734 (trinta e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, sete-
centas e trinta e quatro) ações, sendo (i) 29.109.030 (vinte e nove mi-
lhões, cento e nove mil e trinta) ações ordinárias, nominativas,
indivisíveis e sem valor nominal; e (ii) 10.057.704 (dez milhões,
cinquenta e sete mil, setecentas e quatro) ações preferenciais, nomina-
tivas, indivisíveis e sem valor nominal, todas de emissão da Compa-
nhia, que contarão com os direitos e restrições previstos neste Estatu-
to Social. (iii) Homologar a conversão da totalidade das 10.057.704
(dez milhões, cinquenta e sete mil, setecentas e quatro) ações preferen-
ciais de emissão da Companhia em 20.115.408 (vinte milhões, cento e
quinze mil, quatrocentos e oito) ações ordinárias, nominativas,
indivisíveis e sem valor nominal de emissão da Companhia, em obser-
vância à proporção de 02 (duas) ações ordinárias para cada 01 (uma)
ação preferencial convertida, conforme estabelecido pelo artigo 8º, §6º
do Estatuto Social da Companhia. O pedido de conversão de ações que
fundamentou a conversão de ações foi apresentado à mesa desta
Assembleia e encontra-se arquivado na sede da Companhia. Em razão
da homologação da conversão da totalidade das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias, os acionistas aprovam a
alteração da redação do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que
passa a vigorar com a seguinte redação: - Capítulo III – Capital Social
e Ações - Art. 6º O Capital Social é R$ 43.868.421,06 (quarenta e três
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um
reais e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido
em 49.224.438 (quarenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, indivisíveis
e sem valor nominal. §1º. O capital social da Companhia será neces-
sariamente representado por ações ordinárias de sua emissão, poden-
do também existir ações preferenciais que contarão com os direitos e
restrições previstos neste Estatuto Social e na Lei. As ações preferen-
ciais sem direito a voto ou com voto restrito poderão representar, caso
sejam emitidas, no máximo 50% (cinquenta por cento) da totalidade
das ações de emissão da Companhia, na forma do artigo 15, §2º da Lei
6.404/76. §2º. A propriedade das ações será comprovada pela inscri-
ção do nome do acionista no “Livro de Registro de Ações Nominati-
vas” da Companhia e qualquer transferência de ações será realizada
mediante assinatura do respectivo termo no “Livro de Transferência
de Ações Nominativas”. §3º Os acionistas terão direito de preferência
na subscrição de novas ações ou valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações, a serem emitidos pela Companhia, na mesma
proporção, espécie e classes de ações relativas às suas respectivas
participações no capital social da Companhia, nos termos do disposto
no artigo 171 da Lei nº 6.404/76. Arquivamento: Por fim, os acionis-
tas deliberaram pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comerci-
al, para os devidos fins legais. Os Diretores ficam autorizados a adotar
todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deli-
berações formalizadas nesta ata. Encerramento e Assinaturas: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e
assinada por todos os presentes. Belo Horizonte/MG, 26 de dezembro
de 2016. Assinaturas: mesa: Antônio Celso Ribeiro – Presidente da
Mesa; Sophia César de Almeida Ribeiro – Secretária da Mesa. Acio-
nistas: (i) Antônio Celso Ribeiro; (ii) Rafaela César de Almeida
Ribeiro; (iii) Sophia César de Almeida Ribeiro; (iv) Letícia César
de Almeida Ribeiro (por seus representantes legais Antônio Celso
Ribeiro e Daniela César de Almeida Ribeiro). Certifico que a pre-
sente é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de
Assembleias Gerais da Companhia, sendo que a presente ata foi
assinada digitalmente via certificado digital pelo Presidente da
mesa. Sr.  Antônio Celso ribeiro - Presidente da Mesa.  CEr-
TiDÃo - JuCEmG - Certifico registro sob o n° 6210917 em
01/02/2017 . Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG -
 aviso de licitação PP 26/17-rP p/ aq . de tiras reagentes de glicose 
com comodato de aparelho de glicosímetros, prazo de 12 meses . ab . 
07 .07 .17 às 9:00h . Edital, sitewww .brumadinho .mg .gov .brehttp://bru-
madinho .registrocom .net . Informações: (31) 3571-2923/3571-7171 . 
Júnio de araújo alves/sec . de saúde . 

2 cm -21 976218 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoToDE ViÇoSA-mG

PrEGÃo PrEsENCIal - n .º 023/2017 - lICITaçÃo EXClusIVa 
Para mE/EPP
Encontra-se abertona sede do sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E 
EsGoTodE VIçosa-mG, o PregãoPresencial n .º 023/2017, de lICI-
TaçÃo EXClusIVa Para mE/EPP, para aquisição de materiais 
de construção, louças sanitárias, tubos, conexões e outros materiais 
hidráulicos . abertura do certame será realizada no dia 05/07/2017 às 
09h00min, na sala de licitações do saaE, sito à rua do Pintinho, s/N, 
bairro bela Vista, em Viçosa- mG . detalhes do Pregão encontram-se à 
disposição dos interessados, no endereço acima, ou pelo telefone (31) 
3899-5608, ou ainda pelo site www .saaevicosa .mg .gov .br . rodrigo Tei-
xeira bicalho – diretor Presidente . Viçosa, 22 de junho de 2017 .

sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E EsGoTodE VIçosa-mG
PrEGÃo PrEsENCIal - n .º 024/2017 - lICITaçÃo EXClusIVa 
Para mE/EPP
Encontra-se abertona sede do sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E 
EsGoTodE VIçosa-mG, o PregãoPresencial n .º 024/2017, de lICI-
TaçÃo EXClusIVa Para mE/EPP, para registro de Preços para 
firmar Termo de Contrato de expectativa de prestação de serviços de 
execução de furos de sondagens de simples reconhecimento – tipo sPT, 
com definição das camadas do subsolo, determinação de lençol freático 
e emissão de relatórios de sondagem . abertura do certame será reali-
zada no dia 06/07/2017 às 09h00min, na sala de licitações do saaE, 
sito à rua do Pintinho, s/N, bairro bela Vista, em Viçosa- mG . deta-
lhes do Pregão encontram-se à disposição dos interessados, no ende-
reço acima, ou pelo telefone (31) 3899-5608, ou ainda pelo site www .
saaevicosa .mg .gov .br . rodrigo Teixeira bicalho – diretor Presidente . 
Viçosa, 22 de junho de 2017 .

sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E EsGoTodE VIçosa-mG
PrEGÃo PrEsENCIal - n .º 026/2017 - lICITaçÃo EXClusIVa 
Para mE/EPP
Encontra-se abertona sede do sErVIço auTÔNomo dE ÁGua E 
EsGoTodE VIçosa-mG, o PregãoPresencial n .º 026/2017, de lICI-
TaçÃo EXClusIVa Para mE/EPP, para registro de Preços para 
firmar Termo de Contrato de expectativa de fornecimento de aparelhos 
smartphone . abertura do certame será realizada no dia 06/07/2017 às 
14h00min, na sala de licitações do saaE, sito à rua do Pintinho, s/N, 
bairro bela Vista, em Viçosa- mG . detalhes do Pregão encontram-se à 
disposição dos interessados, no endereço acima, ou pelo telefone (31) 
3899-5608, ou ainda pelo site www .saaevicosa .mg .gov .br . rodrigo Tei-
xeira bicalho – diretor Presidente . Viçosa, 22 de junho de 2017 .

10 cm -21 976440 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 

(SAAE) DE GuANHÃES/mG
aVIso dE rETIFICaçÃo dE EdITal dE CoNCurso PÚblICo 
– ErraTa 01 - EdITal N .º 01/2017 – saaE Guanhães/mG 
divulga Retificação do ANEXO I - CONTEÚDOS PROGRAMÁ-
TICos E suGEsTõEs bIblIoGrÁFICas do Edital de Concurso 
Público 01/2017, oNdE sE lÊ: CoNHECImENTos EsPECÍFICos 
(ENsINo mÉdIo E mÉdIo/TÉCNICo) oPErador dE Tra-
TamENTo E INsPEçÃo dE QualIdadE ( . . .) TÉCNICo Em 
ProduçÃo, ProJETos E obras ( . . .) TÉCNICo QuÍmICo ( . . .) 
ENGENHEIro ( . . .) lEIa-sE: CoNHECImENTos EsPECÍFICos 
(ENsINo mÉdIo) oPErador dE TraTamENTo E INsPEçÃo 
dE QualIdadE ( . . .) CoNHECImENTosEsPECÍFICos (mÉdIo/
TÉCNICo) TÉCNICo Em ProduçÃo, ProJETos E obras 
( . . .) TÉCNICo QuÍmICo ( . . .) CoNHECImENTos EsPECÍFICos 
(ENSINO SUPERIOR) ENGENHEIRO (...) Ratificam-se as demais 
disposições do Edital que se encontram disponíveis nos endereços ele-
trônicos www .fumarc .com .br, www .saaeguanhaes .com .br e disponi-
bilizado no Quadro de avisos do saaE Guanhães/mG (Travessa dos 
leões nº 140, Centro Guanhães/ mG), luIZ PErEIra rodrIGuEs 
– Presidente do saaE Guanhães/mG . 21/06/2017 .

 Encontra-se abertana sede do serviço autônomo de Água e Esgoto, à 
Travessa dos leões, nº 140, Centro, CEP 39 .740-000, Guanhães/mG, a 
Tomada dE PrEços n .º 001/2017, TIPo mENor PrEço Glo-
bal, para contratação de empresa para prestação de serviço de asses-
soria/Consultoria na área de engenharia, cuja sessão pública aconte-
cerá no dia 10/07/2017 às 08:30 horas, na sala de reuniões do saaE, 
no endereço supramencionado . detalhes da Tomada de Preços encon-
tram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, pelo telefone 
(33) 3421 1531, e-mail fernando@saaeguanhaes .com .br ou pelo site 
www .saaeguanhaes .com .br . Guanhães/mG, 21/06/2017 . luiz Pereira 
rodrigues - Presidente do saaE

7 cm -21 976358 - 1

TrANSGEr S/A - TrANSPorTES GErAiS rEuNiDoS
CNPJ mF 00 .375 . 461/0001-49 . NIrE 31300010856 . ata da assem-
bléia Geral ordinária . 2ª Convocação . data 29/03/2017 . local e Hora: 
r . buri 121, sl 201 a 204, bHte, mG, às 15hs . deliberações: os acio-
nistas decidiram, por unanimidade, a publicação desta ata na forma 
de extrato, de acordo com o art . 130 da lei 6404/76 . (1) Colocadas 
em votação as contas da diretoria relativas ao período de 01/01/16 
a 31/12/16, conforme demonstrações compreendendo o relatório da 
diretoria, balanço Patrimonial, demonstração do resultado do Exer-
cício, Fluxo de Caixa, demonstração de lucros e Prejuízos acumula-
dos e Notas Explicativas oportunidade em que, os membros do Con-
selho Fiscal presentes leram seu parecer, publicado nos jornais minas 
Gerais e diário do Comércio de 18/02/17, procederam as explicações 
solicitadas e propuseram a aprovação da tomada de contas dos admi-
nistradores . Posta a matéria em discussão, foram aprovadas por una-
nimidade as contas relativas ao ano de 2016 sendo que os adminis-
tradores da Cia se abstiveram de votar . (2) o prejuízo de 2016 no 
valor de r$ 64 .759,75 foi incorporado, por unanimidade, ao preju-
ízo dos exercícios anteriores . (3) Foram apresentadas pela diretoria 
as Certidões Negativas de débito relativas aos Tributos Federais, 
Estaduais e municipais . (4) a seguir passou-se à eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, tendo sido reeleitos por unanimidade de 
votos e empossados, Eustáquio Pires dos santos, bras ., casado, Eng ., 
Ident . m-125 .591-ssPmG, CPF 133 .010 .046-87, residente à r . Padre 
Marinho 212, Ap. 603 – Sta. Efigênia - BHte-MG. Walter Martins, 
bras ., separado judicialmente, eng ., ident . m 978646 ssPmG, CPF 
006593636-15, residente à r . manoel Venâncio martins, 140, b . Pal-
mares, bHte-mG, e maria Zélia de mendonça, bras ., solteira, advo-
gada oab-mG 27467, CPF 009860626-34, res . à r . da bahia 2463, 
ap . 905, bHte-mG, como membros titulares; Valdson Costa, bras ., 
casado, Eng ., CI 532447-ssPmG - CPF 219778876-00, res . à r . do 
ouro 457, ap . 802, bHte-mG, Kátia Vieira dos santos Costa, bras ., 
casada, contadora, CPF 548 .503 .126-91, ident . m 3181660 ssPmG, 
residente à alam . dos Pintassilgos 130, b . Cabral, Contagem, mG 
e Paulo César de oliveira, bras ., casado, Eng . Ident . m- 492656 – 
ssPmG, CPF 137160426-68, res . à r . Princesa leopoldina 100, b . 
Ipiranga, bHte-mG, como membros suplentes . Ficou estabelecida a 
remuneração p/cada um dos conselheiros fiscais, o valor correspon-
dente a 10% da remuneração média dos diretores, não computadas 
as participações nos lucros . (5) Fica aprovada a remuneração anual 
para os administradores no valor de até r$ 50 .000,00 (cinquenta mil 
reais) a ser disciplinada pelo Cons . de administração . (6) a direto-
ria relatou a respeito do processo que a Transger s/a, move contra a 
FCa e seus controladores, impetrado em 2004, decorrente de aumento 
de capital efetuado por aquela empresa no ano de 2003 e outras irre-
gularidades que implicariam em redução significativa na participação 
acionária da Transger s/a . maiores infs . poderão ser obtidas no sítio 
www .jfmg .jus .br . Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi sus-
pensa a assembléia para a lavratura, que depois de lida e aprovada 
foi assinada pelos presentes. Jucemg - Certifico registro nº 6291468 
06/06/17 da Empresa Transger s/a Transp . Gerais reunidos, Nire 
31300010856 e prot . 172641241 - 23/05/17 . autent .: bd69E33-
Eb191C7Cba893dbb6 E6230bd4C864b3 . marinely de Paula 
Bomfim - Secretária-Geral.

12 cm -20 975867 - 1

EmPrESA NACioNAL DE ComÉrCio, rÉDiTo 
E PArTiCiPAÇÕES S.A. –ENCorPAr

CNPJ/mF Nº 01 .971 .614/0001-83 - NIrE N° 3130001252-2
ComPaNHIa abErTa

assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa
- CoNVoCaçÃo -

 Ficam os senhores acionistas da EmPrEsa NaCIoNal dE 
ComÉrCIo, rÉdITo E ParTICIPaçõEs s .a . – ENCorPar, con-
vidados para a assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30 
(trinta) de junho de 2017, às 12:00 (doze) horas, em sua sede social, 
na cidade de belo Horizonte, Estado de minas Gerais, à rua aimorés, 
981 – 12º andar, parte, bairro Funcionários, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) a proposta de redução do capital social de 
r$150 .000 .000,00 para r$78 .566 .787,37, mediante a absorção do pre-
juízo acumulado constante das demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31/12/2016, no montante de R$71.433.212,63, sem modifi-
cação da quantidade de ações . Não houve o parecer do Conselho Fis-
cal sobre a redução, considerando que na Companhia, este órgão é de 
funcionamento não permanente e não foi instalado no presente exercí-
cio; (ii) a alteração do limite de 2 .000 .000 .000 para 2 .000 .000 de ações 
preferenciais do capital autorizado previsto no parágrafo 1º do artigo 
5º; e (iii) a alteração e consolidação do Estatuto social da Companhia . 
Informações Gerais: os acionistas, seus representantes legais ou pro-
curadores para participarem da assembleia deverão observar as dis-
posições previstas no artigo 126 da lei 6 .404/76, apresentando docu-
mento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista 
da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por 

agente de custódia, demonstrando sua posição acionária . Para maiores 
informações sobre as matérias a serem tratadas na assembleia, acesse 
o site da Companhia: www .encorpar .com .br belo Horizonte-mG, 15 
de junho de 2017 .

Josué Christiano Gomes da silva
 Presidente do Conselho de administração

7 cm -14 974306 - 1
SiCooB CrEDiCENm

 Edital de leilão-001/17-Torna público que levará a leilão online em 
24/07/17, às 13h, 1ª praça e em 08/08/17, às 13 h, 2ª praça . Imóvel 
em Conceição do mato dentro/mG . leiloeiro: Fernando C . m . Filho . 
Fone: 37-3242-2001 .

1 cm -21 976000 - 1
FriGoriFiCo iNDuSTriAL VALE Do PirANGA S/A

CNPJ 00 .763 .832/0001-60  . JuCEmG – 
313 .000 .111 .86 – Em 11 .08 .1995

 EXTraTo da aTa da aGo/aGE – rEalIZada Em 27/04/2017 . 
rEGIsTrada Na JuNTa sob o Nº 6289231 Em 01/06/2017 . 
mEsa : Presidente, Tito Garavani soares, secretario luciano salgado 
arantes . ordem do dia: aGo: a) analise e deliberações sobre o rela-
torio da assembleia da administração, balanço Geral e demonstra-
ções Financeiras encerradas em 31 .12 .2016 . b) destinação dos resul-
tados . C) Eleição dos membros do Conselho Fiscal . aGE: a) Fixação 
dos honorários dos administradores e diretores . b) outros assuntos de 
interesse da sociedade. Ficam ratificados e validados todos os atos e 
decisões praticados pelo Conselho em conjunto ou por Conselheiro 
individualmente, no exercício do mandato terminado em 30 .04 .2016 . 
Aprovados e fixados os honorários dos administradores e Diretores 
para o ano de 2018 até o limite de r$ 220 .000,00 ( duzentos e vinte 
mil reais ) . aprovação: Todas as deliberações foram tomadas por una-
nimidade e sem ressalvas . Ponte Nova, 27/04/2017 – luciano salgado 
arantes – secretario . 

4 cm -19 974980 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL PArA o 

DESENVoLVimENTo AmBiENTAL SuSTENTáVEL 
Do NorTE DE miNAS – CoDANorTE

Proc . 8/17 - PP/srP 8/17- registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de Coletor de resíduos sólidos para postes am - 47, fabri-
cado em chapa de aço 0,65 mm, braçadeira em chapa 3 mm, dimen-
são 50 x 22cm, capacidade 20 litros- sr . Presidente, João m . ribeiro 
Homologa - ata srP 20/17: delta I . C . m . urbano EIrElI-EPP-CNPJ 
13 .885 .475/0001-54-assina: Heber s . Pontes -(38) 3212-2219- licita-
coescodanorte@gmail .com .br .

 Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento ambiental susten-
tável do Norte de minas - CodaNorTE-Proc . 9/17 - PP/srP 9/17- 
registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada 
em fornecimento de refeições - sr . Presidente, João m . ribeiro Homo-
loga - ata srP 21/17: Eni m . Freitas-mE, CNPJ 71 .472 .294/0001-
00-assina: Enilton T . Freitas -(38) 3212-2219- licitacoescodanorte@
gmail .com .br . 

4 cm -21 976293 - 1
HoSPiTAL muNiCiPAL SANTANA DE CArANDAÍ

aviso de licitação - Pregão Presencial Nº 004/2017 . objeto: o rEGIs-
Tro dE PrEço, para a futura e eventual contratação de microem-
presa (mE) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda microem-
preendedor Individual (mEI) especializada, para fornecimento de 
gêneros alimentícios de padaria . data de abertura: 05/07/2017 . Horário: 
09h00mim . o Edital encontra-se a disposição no Hospital . Informações 
pelo telefone: (32) 3361-1481, ou pelo endereço eletrônico: hospitalca-
randai@yahoo .com .br . Tailinier maria mística Pereira – Pregoeira .

HosPITal muNICIPal saNTaNa dE CaraNdaÍ
aviso de licitação - Pregão Presencial Nº 005/2017 . objeto: o rEGIs-
Tro dE PrEço para a futura e eventual contratação de microempresa 
(mE) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda microempreende-
dor Individual (mEI) especializada para o fornecimento diversos tipos 
de carnes para atender ao Hospital municipal sant’ana de Carandaí .
data de abertura: 05/07/2017 . Horário: 14h00mim . o Edital encon-
tra-se a disposição no Hospital . Informações pelo telefone: (32) 3361-
1481, ou pelo endereço eletrônico: hospitalcarandai@yahoo .com .br . 
Tailinier maria mística Pereira – Pregoeira . 

5 cm -21 976262 - 1
mENDES JÚNior ENGENHAriA S.A.

 Companhia aberta
CNPJ nº 17 .162 .082/0001-73 - NIrE nº 31300056392

EdITal dE CoNVoCaçÃo Para rEalIZaçÃo dE assEm-
blEIa GEral ordINÁrIa – Convidamos os senhores acionistas 
desta Companhia a se reunirem em assembleia Geral ordinária a ser 
realizada no dia 05 de julho de 2017, às 9h, na sede social, na avenida 
João Pinheiro, 39, 15º andar, bairro Centro, em belo Horizonte - mG, 
a fim de: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; 
2 . deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2016; 3 . 
Fixar o montante global da remuneração dos diretores e dos conselhei-
ros . Instruções gerais: a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na 
sede e no site da Companhia (www .mendesjuniorengenharia .com .br), 
os documentos relativos à ordem do dia; b) os mandatos de repre-
sentação na assembleia Geral deverão ser depositados no endereço de 
realização das mesmas, citado no preâmbulo deste Edital, com até 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência da realização da assembleia; 
c) o acionista que desejar participar da referida assembleia Geral 
deverá atender aos preceitos do artigo 126 da lei 6 .404/76, apresen-
tando os comprovantes de titularidade das ações antes da data da rea-
lização desta . Jésus murillo Valle mendes – Presidente do Conselho 
de administração .

5 cm -19 975169 - 1
BANCo iNTErmEDium S.A.
 CNPJ/mF nº 00 .416 .968 .0001-01

 EdITal dE CoNVoCaçÃo
 assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa

 Ficam os senhores acionistas do banco Intermedium s .a . (“banco 
Intermedium”), convocados a comparecerem à assembleia Geral 
Extraordinária do banco Intermedium . a assembleia será realizada no 
dia 30 .06 .2017, às 9:00 horas, na sede social do banco Intermedium, na 
Cidade de belo Horizonte, Estado de minas Gerais, na avenida Con-
torno 7 .777, 3º andar, bairro lourdes, CEP: 30 .110-051, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre o pagamento de juros 
sobre o capital próprio do banco Intermedium; (ii) deliberar sobre o 
aumento do capital social do banco Intermedium e alteração do artigo 
5º do Estatuto social, em razão do pagamento de juros sobre capital 
próprio, com o saldo da conta dividendos e bonificações a pagar, sem 
emissões de novas ações; e (iii) autorizar a administração do banco 
Intermedium a praticar os atos necessários para a implementação das 
deliberações tomadas . belo Horizonte, 19 de junho de 2016 . rubens 
menin Teixeira de souza
 Presidente do Conselho de administração 

5 cm -21 976036 - 1

LÍDEr TáXi AÉrEo S .A. – Air BrASiL
NIrE - 31300046222 - CNPJ/mF 17 .162 .579/0001-91

ErraTa
ata da assembléia Geral ordinária realizada em 28 de abril de 2017
onde se lê : Junta Comercial do Estado de minas Gerais . Certi-
fico registro sob o nº xxxxxxx em xx/xx/2017 da Empresa LIDER 
TaXI aErEo s .a . - aIr brasIl, Nire 31300046222 e protocolo 
xxxxxxxxx -xx/xx/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Leia- se: Junta Comercial de Minas Gerais. Certifico registro 
sob o nº 6286835 em 30/05/2017 da Empresa lIdEr TaXI aErEo 
s .a . - aIr brasIl, Nire 31300046222 e protocolo 172670225 - 
25/05/2017 . autenticação: 3Fd26392546973CdFC7496E51b78C-
B23E33A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

3 cm -19 974979 - 1

LÍDEr SiGNATurE S.A.
CNPJ Nº 04 .146 .040/0001-05 - NIrE Nº 31 .300 .015 .246

Certidão
ata da reunião Extraordinária do Conselho de 

administração realizada em 17 de abril de 2017
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o 
nº 6277502 em 16/05/2017 da Empresa lIdEr sIGNaTurE s .a ., 
Nire 31300015246 e protocolo 172348901 - 04/05/2017 . autentica-
ção: 911474C520588d4a8a19E9937F760b4917022Fd . marinely 
de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

3 cm -19 974983 - 1
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GuAiÚ EmPrEENDimENToS imoBiLiárioS S.A.

CNPJ/mF 08 .651 .928/0001-48 . EdITal dE CoNVoCaçÃo . a 
diretoria da Guaiú Empreendimentos Imobiliários s .a ., CNPJ/mF nº 
08 .651 .928/0001-48, (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no 
art . 124 da lei 6 .404/76, convoca todos os acionistas da Companhia 
para se reunirem na assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
na rua Paraíba, 1323, 7 andar, bairro Funcionários, belo Horizonte, 
mG, CEP 30 .130 .141, no dia 29 de junho de 2017, às 10 horas, com 
tolerância de 30 minutos, cuja ordem do dia será: (i) a contratação 
de empresa, por meio de permuta imobiliária, para realizar a incor-
poração imobiliária dos empreendimentos a serem desenvolvidos no 
âmbito da marina Village Empreendimentos Imobiliários s/a (CNPJ/
mF nº 22 .642 .823/0001-53) e da Garden Village Participações ltda . 
(CNPJ/mF nº 23 .624 .601/0001-70) . o acionista ou seu representante 
legal deverá comparecer à assembleia Geral Extraordinária munido de 
documento que comprove sua identidade . solicita-se que, na medida 
do possível, os instrumentos de mandato com poderes especiais para 
representação na assembleia Geral Extraordinária a que se refere o pre-
sente edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede da 
Companhia, até 24 (vinte e quatro) horas da assembleia Geral Extraor-
dinária, conforme previsto no artigo 11 do Estatuto social da Compa-
nhia . belo Horizonte, 20 de junho de 2017 . diretores: Carlos Eduardo 
moreira Gonçalves e Helder Couto de mendonça .

5 cm -19 975166 - 1
FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE ASSiSTÊNCiA 

A SAÚDE - FumASA
Pregão Presencial srP Nº 017/2017 . Torna público o Processo lici-
tatório Nº24/2017 - Pregão Presencial srP Nº 017/2017, a realizar-se 
no dia05/07/2017, abertura às 15h30min . objeto:registro de Preços 
para futura e eventual contratação de microempresas e/ou empresas 
de pequeno porte e /ou equiparadas na forma da lei lC 123/2006para 
prestação de serviços de confecção de roupas, uniformes e outros, para 
atender os funcionários e pacientes do Hospital são Geraldo,em atendi-
mento a solicitação daFumasa .Edital disponível no departamento de 
licitações, Praça olimpio Campos - 128 - Centro, são João da Ponte - 
mG . No site:www .saojoaodaponte .mg .gov .brou no email: psaojoaoda-
pontelicitacao@gmail .com .21 de junho de 2017 .daniela mendes soa-
res - Pregoeira Oficial

FuNdaçÃo muNICIPal dE assIsTÊNCIa a saÚdE - 
Fumasa . Pregão Presencial srP Nº 018/2017 . Torna público o Pro-
cesso licitatório Nº25/2017 - Pregão Presencial srP Nº 018/2017, a 
realizar-se no dia12/07/2017, abertura às 08h30min . objeto:registro 
de Preços para futura e eventual contratação de microempresas e/
ou empresas de pequeno porte e /ou equiparadas na forma da lei lC 
123/2006parafornecimentode equipamentos e materiais permanentes-
para uso hospitalar,para atender as necessidades da Fumasa .Edital 
disponível no departamento de licitações, Praça olimpio Campos - 
128 - Centro, são João da Ponte - mG . No site:www .saojoaodaponte .
mg .gov .brou no email: psaojoaodapontelicitacao@gmail .com .21 de 
junho de 2017.Daniela Mendes Soares - Pregoeira Oficial

6 cm -21 976342 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 

Do mÉDio PirACiCABA - CiSmEPi. 
Credenciamento Nº 005/2017 . o CIsmEPI, através da Comissão Per-
manente de licitação, torna público os Extratos de Contratos: CrE-
dENCIamENTo Nº 005/2017, para consultas médicas diversas e 
sessão de terapia ocupacional . Contratados: ms maGalHÃEs sEr-
VIços mÉdICos - mE r$ 18 .000,00 E dIrCIlENE aParECIda 
da sIlVa - mE, r$ 57 .000,00 E luCas E morEIra lTda - mE, 
r$ 8 .000,00 . Vigências: 10/04/2017 a 31/12/2017 .
CoNsÓrCIo INTErmuNICIPal dE saÚdE do mÉdIo PIra-
CICaba - CIsmEPI . CrEdENCIamENTo Nº 006/2017, para con-
tratação de prestação de serviços médicos para emissão de laudo neu-
rológico circunstanciado . Contratado: luCas E morEIra lTda 
- mE, r$ 6 .715,50 .
CoNsÓrCIo INTErmuNICIPal dE saÚdE do mÉdIo PIra-
CICaba - CIsmEPI . Tomada dE PrEço nº 006/2017, para Con-
tratação de empresa, para material hospitalar . Contratada: CEad Pro-
duTos mÉdICos HosPITalarEs - mE, r$ 3 .485,25 .
CoNsÓrCIo INTErmuNICIPal dE saÚdE do mÉdIo PIra-
CICaba - CIsmEPI . Tomada dE PrEço nº 007/2017, para con-
tratação de empresa, para prestação de serviços de alinhamento e 
balanceamento da frota de veículos do Programa sETs . Contratada: 
ComErCIal rEal dE PNEus lTda - EPP, r$ 16 .617,60 .
CoNsÓrCIo INTErmuNICIPal dE saÚdE do mÉdIo PIra-
CICaba - CIsmEPI . CrEdENCIamENTo Nº 007/2017 . Contrata-
ção de empresa, para realização de procedimento de cirurgia de faco 
emulsificação, com implante de lente intraocular. Contratado: ASSO-
CIaçÃo sÃo VICENTE dE Paulo dE JoÃo moNlEVadE, 
r$ 517 .000,00 . Vigência: 29/05/2017 a 31/12/2017 . João monlevade, 
Tatiane Quaresma Claudino- Presidente da CPl .

7 cm -21 976305 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

 CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES 
(Processo n° 495/2017) . Inexibilidade n .º 001/2017 . Extrato do Con-
trato – objeto: aquisição de créditos eletrônicos de vale transporte e 
cessão de uso de cartões vale transporte aos servidores . Contratada: 
Empresa Valadarense de Transportes Coletivos lTda, CNPJ Nº 
20 .605 .424/0001-97, sendo o valor total estimado de r$ 83 .462,40 
(oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta cen-
tavos) . Governador Valadares, 17 de julho de 2017 – Vereadores Paulo 
marcos Costa – Presidente .

2 cm -20 975951 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu/mG

EXTraTo PublICaçÃo CoNTraTo Nº . 010/2017
Partes: Câmara municipal de Paraguaçu/mG e Fundação de Educação 
e Cultura JCb Ferreira(TV objetiva) . objeto : serviços de transmis-
são das sessões da Câmara municipal através de emissora de televisão . 
Vigência: 07(sete) meses – até 31/12/2017 . base legal: lei Federal nº 
8 .666/1993 e suas posteriores alterações . data : 01 de junho de 2017 . 
Valor Total: r$ 17 .850,00 (r$ 2 .550,00 por mês) . assinam : José maria 
ramos – Presidente da Câmara municipal e Julio Cezar bueno Fer-
reira – Proprietário da Fundação de Educação e Cultura JCb Ferreira 
(TV objetiva) . 
EXTraTo PublICaçÃo CoNTraTo Nº . 009/2017
Partes: Câmara municipal de Paraguaçu/mG e rádio objetiva 1 
ltda . objeto : serviços de transmissão das sessões da Câmara muni-
cipal, através de emissora de rádio e programa semanal aos sábados . 
Vigência: 07(sete) meses – até 31/12/2017 . base legal: lei Federal nº 
8 .666/1993 e suas posteriores alterações . data : 01 de junho de 2017 . 
Valor Total: r$ 12 .810,00 (r$ 1 .830,00 por mês) . assinam : José maria 
ramos – Presidente da Câmara municipal e Julio Cezar bueno Ferreira 
– Proprietário da rádio objetiva 1 ltda . 
EXTraTo PublICaçÃo CoNTraTo Nº . 008/2017
Partes: Câmara municipal de Paraguaçu/mG e Gerson boson e Gam-
bogi advogados e associados . objeto : serviços de assessoria e consul-
toria jurídica . Vigência: 07(sete) meses – até 31/12/2017 . base legal: 
lei Federal nº 8 .666/1993 e suas posteriores alterações . data : 01 de 
junho de 2017 . Valor Total: r$ 16 .513,00 (r$ 2 .359,00 por mês) . assi-
nam : José maria ramos – Presidente da Câmara municipal e Gerson 
boson e Gambogi advogados e associados . 
EXTraTo PublICaçÃo CoNTraTo Nº . 007/2017
Partes: Câmara municipal de Paraguaçu/mG e am Treinamentos ltda . 
objeto : realização de curso de oratória, destinado ao público, com cara 
horária de 12(doze) horas . Vigência: 17/05/2017 a 20/05/2017 . data : 
16 de maio de 2017 . Valor Total: r$ 1 .400,00 . assinam : José maria 
ramos – Presidente da Câmara municipal e am Treinamentos ltda . 
EXTraTo PublICaçÃo CoNTraTo Nº . 006/2017
Partes: Câmara municipal de Paraguaçu/mG e Jane de Fátima Naves 
Costa . objeto : realização de curso de capacitação de vereadores e ser-
vidores da Câmara em oratória, com cara horária de 12(doze) horas . 
Vigência: 14/03/2017 a 17/03/2017 . data : 01 de março de 2017 . Valor 
Total: r$ 2 .280,00 . assinam : José maria ramos – Presidente da 
Câmara municipal e Jane de Fátima Naves Costa . 
EXTraTo PublICaçÃo 1º Termo aditivo ao Contrato nº 002/2017 
Partes: Câmara municipal de Paraguaçu-mG e rádio objetiva 1 ltda .
objeto: serviços de transmissão das sessões da Câmara municipal, 
através de emissora de rádio e programa semanal aos sábados .Vigên-
cia: 01/04/2017 a 30/04/2017 . data: 31 de março de 2017 . Valor Total: 
r$ 1 .780,00 . assinam: José maria ramos – Presidente da Câmara 

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA – 
aviso Credenciamento 04/2017 - o município de ataléia torna 
público para o conhecimento de todos os interessados que no período 
de 21/06/2017 à 06/07/2017 no horário das 08:00 às 12:00 e 13:30 às 
16:30, no prédio sede da Prefeitura municipal, situada à rua Governa-
dor Valadares, nº 112, centro, ataléia/mG, estará realizando o Processo 
licitatório nº 059/2017 na modalidade Inexigibilidade 005/2017, com 
o objetivo de realizar o Credenciamento de nº 004/2017, para creden-
ciar empresa ou profissionais autônomos para prestação de serviços de 
eletricista e engenheiro ambiental . ataléia/mG, 20 de junho de 2017 . 
sirléia rodrigues de Figueiredo – Presidente CPl . 

3 cm -20 975882 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BALDim/mG

 aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 011/2017 . a 
Prefeitura municipal de baldim/mG torna público que realizará Pro-
cesso licitatório Nº . 039/2017, na modalidade Pregão Presencial Nº . 
011/2017, registro de Preços para eventual fornecimento de medica-
mentos odontológico e material odontológico para atender as neces-
sidades da secretaria municipal de saúde . Tipo da licitação: menor 
Preço Item: data de entrega dos envelopes de Proposta e documen-
tação: 13/07/2017 até às 13:00h . maiores informações e o edital com-
pleto poderão ser obtidos na Prefeitura municipal de baldim, na rua 
Vitalino augusto, 635, Centro - Telefax: (31) 3718-1255, e-mail: licita-
cao@baldim .mg .gov .br . marlene Teixeira reis - Pregoeira municipal .

3 cm -21 976273 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG 

- EXTraTo dE CoNTraTo
- Contrato nº 06-001/2017 . data da assinatura: 01/06/2017 . Vigência: 
12 (doze) meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura . Par-
tes: PMBC X INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE qualificado (a) 
como orGaNIZaçÃo soCIal dE saÚdE . objeto: o presente 
CoNTraTo dE GEsTÃo tem por objeto a operacionalização da 
gestão e execução, pela CoNTraTada, das atividades e serviços de 
saúde no Hospital Municipal Waldemar das Dores, em conformidade 
com os anexos Técnicos que integram referido instrumento . recursos 
Financeiros: pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de Ges-
tão, especificados no ANEXO TÉCNICO I - Descrição de Serviços, a 
CoNTraTaNTE repassará à CoNTraTada, no prazo e condições 
constantes no instrumento, bem como no aNEXo TÉCNICo II - sis-
tema de Pagamento, a importância global estimada de r$16 .500 .000,00 
(dezesseis milhões e quinhentos mil reais), bem como um aporte único 
no valor de r$400 .000,00 (quatrocentos mil de reais) . das condi-
ções de pagamento: o repasse mensal dos valores à CoNTraTada, 
sem o valor referente à parcela única do aporte, fica estimado em no 
máximo r$1 .375 .000,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil 
reais), correspondente a 1/12 (um doze avos) do orçamento anual, cujo 
pagamento será dividido em duas parcelas/mês, sendo a primeira par-
cela correspondente a 2/3 (dois terços), a ser pago no dia 20 (vinte) e a 
segunda parcela correspondente a 1/3 (um terço) do valor mensal, a ser 
pago no dia 30 de cada mês . o aporte no valor de r$400 .000,00 (qua-
trocentos mil reais) para aquisição de medicamentos, materiais médi-
co-hospitalar e reestruturação física para abastecimentos do Hospital 
Municipal Waldemar da Dores será pago em até cinco dias após a assi-
natura do presente Contrato .
- Contrato nº 06-002/2017 . data da assinatura: 02/06/2017 . Vigência: 
terá duração de 01 (um) mês, contados da data de sua assinatura . Partes: 
PmbC X IZabEl rodrIGuEs lIma 68679017604 . objeto: Presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados em administração 
de campeonatos e cronometragem de competições para realização da 7ª 
Corrida rústica de são João e maratona de mountain bike . Valor total: 
r$ 5 .200,00 (cinco mil e duzentos reais) .
- Contrato nº 06-003/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigência: 
17/06/2017 . Partes: PmbC X VG ProduçõEs arTIsTICas lTda 
- mE . objeto: Prestação de serviço para a realização de show musical 
com a dupla “VITor E GHIlHErmE”, no dia 17 de junho de 2017, 
por ocasião da tradicional festa religiosa e cultural do município – Jubi-
leu de são João batista . Valor global: r$ 19 .500,00 (dezenove mil e 
quinhentos reais) .
- Contrato nº 06-004/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigên-
cia: 18/06/2017 . Partes: PmbC X ITamar marTINs mIGuEl 
04085218646 . objeto: Prestação de serviço para a realização de show 
musical com o grupo “ForrÓ dE lua”, no dia 18 de junho de 2017, 
por ocasião da tradicional festa religiosa e cultural do município – Jubi-
leu de são João batista . Valor global: r$ 2 .500,00 (dois mil e quinhen-
tos reais) .
- Contrato nº 06-005/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigência: 
15/06/2017 . Partes: PmbC X JCsP – ProduçõEs E EVENTos . 
objeto: Prestação de serviço para a realização de show musical com o 
cantor “maTHEus luCCaTo”, no dia 15 de junho de 2017, por oca-
sião da tradicional festa religiosa e cultural do município – Jubileu de 
são João batista . Valor global: r$ 18 .000,00 (dezoito mil reais) .

- Contrato nº 06-006/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigência: 
21/06/2017 . Partes: PmbC X alEXaNdrE luIs laCErda Cam-
Pos 05243812676 - mE . objeto: Prestação de serviço para a realização 
de show musical com a dupla “JEFF E alEX”, no dia 21 de junho de 
2017, por ocasião da tradicional festa religiosa e cultural do municí-
pio – Jubileu de são João batista . Valor global: r$ 2 .700,00 (dois mil 
e setecentos reais) .
- Contrato nº 06-007/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigência: 
23/06/2017 . Partes: PmbC X 74 ENTrETENImENTo E marKE-
TING EIrElI . objeto: prestação de serviço para a realização de show 
musical com a banda “mENINa do CÉu”, no dia 23 de junho de 
2017, por ocasião da tradicional festa religiosa e cultural do municí-
pio – Jubileu de são João batista . Valor global: r$ 11 .000,00 (onze 
mil reais) .
- Contrato nº 06-008/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigên-
cia: 24/06/2017 . Partes: PmbC X lIdIaNE aNTÔNIa sIlVa dE 
moraEs 05634875692 . objeto: Prestação de serviço para a realiza-
ção de show musical com a dupla “ClÁudIo E lIdIaNE”, no dia 24 
de junho de 2017, por ocasião da tradicional festa religiosa e cultural 
do município – Jubileu de são João batista . Valor global: r$ 4 .000,00 
(quatro mil reais) .
- Contrato nº 06-009/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigência: 
16/06/2017 . Partes: PmbC X FrEdErICo lETro rIbEIro PEN-
ZIN 06352522602 . objeto: a prestação de serviço para a realização 
de show musical com o “TrIo lamPIÃo”, no dia 16 de junho de 
2017, por ocasião da tradicional festa religiosa e cultural do municí-
pio – Jubileu de são João batista . Valor global: r$ 2 .500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) .
- Contrato nº 06-010/2017 . data da assinatura: 14/06/2017 . Vigência: 
12 (doze) meses, conforme cronograma, com início a partir do recebi-
mento pela Contratada da ordem de serviço Inicial a ser emitida após 
sua assinatura . Partes: PmbC X FuNdaçÃo dE dEsENVolVI-
mENTo da PEsQuIsa . objeto: Prestação de serviços para realiza-
ção de atividades de pesquisa relacionada ao mapeamento da dinâmica 
do uso da terra com ênfase na produção de eucalipto, monitoramento de 
decretos minerários e expansão da área de lavra de mineração e aferição 
do limite do município de barão de Cocais por meio de levantamento 
topográfico planimétrico. Valor total: R$ 148.497,28 (cento e quarenta 
e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte oito centavos) .

21 cm -20 975985 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArrA LoNGA /mG, 

através da Pregoeira torna público a ratificação do Edital, do Pregão 
Presencial nº 059/2017, onde se lê: moto bomba submersa multiesta-
gios para poços artesianos 4”, 16 estágios, carcaça em aço inoxidável, 
rotores em PPo Gf20, vazão máxima x1 .86 l/s, altura manométrica 
136 mca, bombas a prova de oxidação, com válvula de retenção prote-
gida contra bloqueio, motor elétrico 3CV submersível blindado padrão 
NEma, 60 Hz, k CV, 220V, 05 CV, monofásico, partida direta, proteção 
IP=68, isolação classe b . motor rebobinável .
moto bomba submersa multiestagios para poços artesianos 4”, 21 está-
gios, carcaça em aço inoxidável, rotores em PPo Gf20, vazão máxima 
x 1 .88 l/s, altura manométrica 179 mca, bombas a prova de oxidação, 
com válvula de retenção protegida contra bloqueio, motor elétrico de 
5CV submersível blindado padrão NEma, 60 Hz, k CV, 220V, 03 CV, 
monofásico, partida direta, proteção IP=68, isolação classe b . motor 
rebobinável .
leia-se:
moto bomba submersa multiestagios para poços artesianos 4”, 16 está-
gios, carcaça em aço inoxidável, rotores em PPo Gf20, vazão máxima 
x1 .86 l/s, altura manométrica 136 mca, bombas a prova de oxidação, 
com válvula de retenção protegida contra bloqueio, motor elétrico 3CV 
submersível, padrão NEma, 60 Hz, k CV, 220V, monofásico, partida 
direta, proteção IP=68, isolação classe b . motor rebobinável .
moto bomba submersa multiestagios para poços artesianos 4”, 21 está-
gios, carcaça em aço inoxidável, rotores em PPo Gf20, vazão máxima 
x 1 .88 l/s, altura manométrica 179 mca, bombas a prova de oxidação, 
com válvula de retenção protegida contra bloqueio, motor elétrico de 
5CV submersível, padrão NEma, 60 Hz, k CV, 220V, monofásico, par-
tida direta, proteção IP=68, isolação classe b . motor rebobinável .

7 cm -21 976469 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA - 
modalidade de Pregão Presencial n° 013/2017 . o município de bEl-
mIro braGa, na forma da lei, faz saber, que a partir das 09:00h do 
dia 07 de julho de 2017, na Prefeitura municipal na sala da comissão 
de licitação, será realizada licitação para a contratação de interessa-
dos no Fornecimento de material de Construção, Elétrico, madeiras, 
Hidráulico e Ferramentas tipo menor Preço por item pelo sIsITEma 
dE rEGIsTro dE PrEço conforme consta no edital que se encon-
tra a disposição de todos os interessados na Prefeitura municipal, onde 
poderão obtê-lo . Para conhecimento de todos os interessados, expe-
diu-se o presente que será afixado no lugar de costume, publicando-se 
na forma da lei . bElmIro braGa, 21 de junho de 2017 . 

3 cm -21 976299 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA 

- modalidade de Pregão Presencial n° 012/2017 . o município de bEl-
mIro braGa, na forma da lei, faz saber, que a partir das 09:00h do 
dia 05 de julho de 2017, na Prefeitura municipal na sala da comissão de 
licitação, será realizada licitação para a contratação de interessados no 
Fornecimento de material de odontologia tipo menor Preço por item 
pelo sIsITEma dE rEGIsTro dE PrEço conforme consta no edi-
tal que se encontra a disposição de todos os interessados na Prefeitura 
municipal, onde poderão obtê-lo . Para conhecimento de todos os inte-
ressados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, 
publicando-se na forma da lei . bElmIro braGa, 21 de junho de 
2017 . 

3 cm -21 976292 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG. 

Comunicado . Pregão Presencial N° 028/2017 . Processo licitatório 
Nº 077/2017 . o município de belo oriente, através de seu Pregoeiro, 
Informa aos interessados no Pregão Presencial para nº 028/2017 – Pro-
cesso licitatório nº 077/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para elaboração dos programas legais, Emissão de PPP, coordena-
ção de programas e controle dos exames realizados nos admissionais 
Periódicos, retorno ao Trabalho, mudança de Função, demissional, 
caracterização de insalubre, convocação de periódicos e validação de 
atestado, atendimento médico do trabalho uma vez por semana na pre-
feitura, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, que a 
empresa dINÂmICa mEdICINa E sEGuraNça do TrabalHo 
lTda, impugnou o referido Pregão, e que a impugnação foi julgada 
ImProCEdENTE . belo oriente, mG, 21 de junho de 2017 . alexsan-
dro Pereira schleveis . Pregoeiro

4 cm -21 976384 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE: 

aviso de licitação: Pregão presencial no sistema registro de preços 
052/2017, PrC 090/2017 data de abertura 11/07/2017 às 07h15min 
objeto: registro de preços para aquisição e containers marítimo tipo 
almoxarifado para atender a secretaria de obras do município de belo 
Vale, conforme anexo I .  . Cópia do edital na avenida Tocantins, 57, 
Centro, belo Vale ou pelo site: www .belovale .mg .govJbr José lapa dos 
santos . Prefeito municipal

 belo Vale aos vinte e um dias do mês de 
Junho de dois mil e dezessete .

 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -21 976022 - 1
PrEFEiTurAmuNiCiPAL DE BETim/mG. 

Julga proposta Pregão Eletrônico nº 10/2017 – PaC nº 21/2017– Con-
tratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, para os veí-
culos desta Municipalidade. Foi classificada, habilitada e declarada 
vencedora a empresa Potencial Petróleo ltda no lote a, por atender às 
exigências do Edital. O processo fica com vistas franqueadas aos inte-
ressados . Pregoeira 20/06/2017 .

2 cm -21 976173 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS

Processo nº 128/2017 . modalidade Pregão Presencial nº 48/2017, no 
sistema de registro de Preços “Tipo menor Preço” . Encontra-se aberto 
no departamento de licitações da Prefeitura municipal de bicas, o edi-
tal referente a aquisição de ferragens, para atender as necessidades do 
município . a sessão será realizada no dia 06/07/2017, às 16h00min . os 
interessados poderão obter cópia do edital na Praça raul soares, nº 20, 
na cidade de bicas ou acessar o endereço eletrônico http://www .bicas .
mg .gov .br . Nathanne Carolina C . bortolini, diretora de licitações .

2 cm -21 976255 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS

Processo nº 126/2017 . modalidade Pregão Presencial nº 46/2017, “Tipo 
menor Preço por item” . Encontra-se aberto no departamento de licita-
ções da Prefeitura municipal de bicas, o edital referente a contratação 
de serviços especializados de sonorização volante, para divulgação e 
propaganda e locação de som, para sonorização em palestras e/ou even-
tos, de acordo com a demanda das secretarias municipais da Prefeitura 
de bicas . a sessão será realizada no dia 05/07/2017, às 14h00min . os 
interessados poderão obter cópia do edital na Praça raul soares, nº 20, 
na cidade de bicas ou acessar o endereço eletrônico http://www .bicas .
mg .gov .br . Nathanne CarolinaC . bortolini, diretora de licitações .

PrEFEITura muNICIPal dE bICas
Processo nº 127/2017 . modalidade Pregão Presencial nº 47/2017, 
“Tipo menor Preço” . Encontra-se aberto no departamento de lici-
tações da Prefeitura municipal de bicas, o edital referente a locação 
de equipamentos médicos para cinco pacientes domiciliares em trata-
mento (bIPaP/Concentrador de oxigênio) . a sessão será realizada no 
dia 06/07/2017, às 14h00min . os interessados poderão obter cópia do 
edital na Praça raul soares, nº 20, na cidade de bicas ou acessar o 
endereço eletrônico http://www .bicas .mg .gov .br . Nathanne CarolinaC . 
bortolini, diretora de licitações .

5 cm -20 975892 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiÚVA/mG

-Processo 110/2017-PP 031/2017-objeto: aquisição de patrulha, 
máquinas e implementos agrícolas p/ a agricultura familiar- CTr 
097/17-sig: marisa s . alves(prefeita) e Edgar rolim machado p/ agro-
veterinária rm ltda - mE - CNPJ 10 .453 .573/0001-24-Vr: 26 .600,00-
20/06/17: Vigência: até 31/12/2017 .
 PrEFEITura muNICIPal dE boCaIÚVa/mG-Processo 
110/2017-PP 031/2017-objeto: aquisição de patrulha, máquinas e 
implementos agrícolas p/ a agricultura familiar- CTr 098/17-sig: 
marisa s . alves(prefeita) e Clemente F . Júnior p/ bamaQ s/a b . m . 
Equipamentos - CNPJ 18 .209 .965/0001-54-Vr: 75 .700,00-20/06/17: 
Vigência: até 31/12/2017 .
 PrEFEITura muNICIPal dE boCaIÚVa/mG-Processo 
110/2017-PP 031/2017-objeto: aquisição de patrulha, máquinas e 
implementos agrícolas p/ a agricultura familiar- CTr 099/17-sig: 
marisa s . alves(prefeita) e Neide F . oliveira p/ Implementos bH m . 
a . Eirelli - mE - CNPJ 10 .449 .391/0001-80-Vr: 14 .180,00-20/06/17: 
Vigência: até 31/12/2017 .

4 cm -21 976421 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS/mG

 torna público o Primeiro termo aditivo ao contrato do Processo nº 
022/2017 dispensa nº 007/2017 . Firmado com a empresa FrEd-
soN aurÉlIo VIaNa-mE CNPJ: 27 .242 .784/0001-10 . objeto: 
Prestar serviços médicos com habilidade em Clinica Geral . Vigência: 
13/04/2017 a 30/05/2017 . bonito de minas/mG, 21/06/2017 . rodrigo 
Pinto dos reis-PCl

2 cm -21 976004 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS

aVIso dE lICITaçÃo
PrEGÃo 30/2017

o município de botelhos, através da Pregoeira municipal e Equipe 
de apoio, torna público que foi instaurado o Processo de licitação nº 
40/2017, Pregão Presencial nº 30/2017, que tem por objeto: o regis-
tro de preços de produtos de nutrição enteral . Vigência: 31/12/2017 . 
Tipo: menor preço por item . Valor estimado: r$ 142 .751,35 (cento e 
quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco 
centavos) . Protocolo dos Envelopes I e II: até às 14:00 horas do dia 18 
de julho de 2017 . reunião inaugural: às 14:15 horas do dia 18 de julho 
de 2017 . Publicidade: o Edital encontra-se no Quadro de avisos da Pre-
feitura de botelhos e disponível no site: http://www .botelhos .mg .gov .
br/licitacoes . os atos processuais serão publicados de forma resumida 
no informativo o município de botelhos e disponíveis, na íntegra, no 
site da Internet, observadas as normas do decreto nº 2/2007 (regu-
lamento da lei 1 .515/06) . Informações: os autos do processo, inclu-
sive Planilhas Estimativas, encontram-se a disposição dos interessados 
na sede da Prefeitura de botelhos, serviço de Compras e licitações, 
horário das 12:00 às 18:00 horas (dias úteis), telefone (35) 3741-1288 . 
sendo vedado solicitar e prestar informações verbais . Endereço: Praça 
são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; e-mail: licita1@botelhos .
mg .gov .br; site: http://www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes
Vanessa araújo Pereira – Pregoeira / Eduardo José alves de 
oliveira- Prefeito

6 cm -21 976465 - 1

municipal e Julio Cezar bueno Ferreira – Proprietário da rádio obje-
tiva 1 ltda . 
EXTraTo PublICaçÃo 1º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2017 
 . Partes: Câmara municipal de Paraguaçu- mG e mEmorY ProJE-
Tos E dEsENVolVImENTo dE sIsTEmas lTda . objeto: pres-
tação de serviços de informática . Vigência: 01/04/2017 a 31/05/2017 . 
data: 31 de março de 2017 . Valor Total: r$ 2 .708,48 (r$ 1 .354,24 por 
mês) . assinam: José maria ramos – Presidente da Câmara municipal 
e mEmorY ProJETos E dEsENVolVImENTo dE sIsTEmas 
lTda . 
EXTraTo PublICaçÃo 1º Termo aditivo ao Contrato nº 004/2017 
 . Partes: Câmara municipal de Paraguaçu- mG e max Telecom Pro-
vedor de acesso a Internet ltda . objeto: serviços de fornecimento de 
01(um) link de acesso a Internet, bem como os serviços de suporte téc-
nico . Vigência: 01/04/2017 a 31/05/2017 . data: 31 de março de 2017 . 
Valor Total: r$ 720,00 (r$ 360,00 por mês) . assinam: José maria 
ramos – Presidente da Câmara municipal e max Telecom Provedor de 
acesso a Internet ltda . 
EXTraTo PublICaçÃo 2º Termo aditivo ao Contrato nº 004/2017 
 . Partes: Câmara municipal de Paraguaçu- mG e max Telecom Pro-
vedor de acesso a Internet ltda . objeto: serviços de fornecimento de 
01(um) link de acesso a Internet, bem como os serviços de suporte téc-
nico . Vigência: 01/06/2017 a 31/07/2017 . data: 31 de maio de 2017 . 
Valor Total: r$ 720,00 (r$ 360,00 por mês) . assinam: José maria 
ramos – Presidente da Câmara municipal e max Telecom Provedor de 
acesso a Internet ltda . 

16 cm -19 975299 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS

 - aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal 10/2017 – Con-
tratação de microempresas – mE, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 
Equiparadas para fornecimento de parcelado de papel sulfite A4, cor 
branca, gramatura 75 g/m²,sem impressão, embalagens com 500 (qui-
nhentas) folhas; com certificação FSC ou CERFLOR, conforme especi-
ficado no Termo de Referência – Anexo I. Abertura: 07/7/2017, às 13h., 
local: Câmara municipal de Patos de minas – rua José de santana, 
470, Centro – CEP 38700-052 Patos de minas – mG . Edital: www .
camarapatos .mg .gov .br no link licitações – Processos licitatórios . 
Informações:(34)3814-1019oulicita@camarapatos .mg .gov .br

3 cm -21 976368 - 1
CAmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do ABAiXo

ProCEsso lICITaTÓrIo nº086/2017
Tomada dE PrEço nº008/2017

 a Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo torna público 
e comunica aos interessados que aos 21 (Vinte e um) dias do mês de 
junho de 2017, às 13h30min,procedeu-se a abertura do Processo licita-
tório 86/2017,Tomada de Preços 08/2017,compareceram ao certame as 
empresas: dário Humberto de melo Castro – EPP e Codismaq Comér-
cio Empreendimentos lTda – EPP . a CPl providenciou que fossem 
abertos os envelopes contendo as documentações de todas as empre-
sas participantes . ao conferir a documentação das empresas participan-
tes, a CPl considerou habilitadas as seguintes empresas: dário Hum-
berto de melo Castro – EPP e Codismaq Comércio Empreendimentos 
lTda – EPP . Todos os representantes presentes abriram mão expres-
samente do prazo recursal referente a fase de habilitação . Em seguida 
passou-se a abertura do envelope contendo a proposta comercial das 
empresas habilitadas . a CPl e os demais representantes tiveram vis-
tas e rubricaram todos os documentos e propostas comerciais . a CPl 
achou por bem suspender a sessão de licitação para análise das pro-
postas comerciais, tendo em vista que o julgamento será por ítem . 22 
de junho de 2017 . laís Costa bicalho . Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

5 cm -21 976344 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TimÓTEo 

– Tomada de Preços Nº001/2017 . a Câmara municipal de Timóteo, nos 
termos da legislação vigente, lei nº 10 .520 de 17/07/2002, lei 8 .666, 
de 21/06/93 e alterações, torna público que fará realizar sorteio de pro-
fissionais para integrar a subcomissão técnica, responsável pela aná-
lise e julgamento das propostas técnicas das licitantes, no dia 03 de 
Julho de 2017, as 14:00 horas, no endereço: av . Castelo branco, 44, 
bairro são José, Timóteo – mG . objetivo: Tomada de Preços, do tipo 
melhor técnica e preço, objetivando a contratação de agência de publi-
cidade em atendimento as necessidades da Câmara municipal de Timó-
teo/MG. Os profissionais registrados são: Creumácio Lopes de Souza, 
Fernanda moreira Neves, Hailton dário de Freitas, Juliana Teixeira de 
melo, Juliany rigueira meireles, márcio de Paula silva, maria Eni dos 
santos, ronildo de Freitas Valentim, sabrina Costa dias e sônia Carlos 
bragança de Carvalho . Timóteo, 20 de Junho de 2017 . leidiane Viana 
de almeida Nunes, Presidente da Comissão Permanente de licitação .

4 cm -20 975981 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

Extrato de Termo de Homologação do Pregão 008/2017 .
HomoloGo, para que produza os efeitos legais, o julgamento do pro-
cesso de licitação n°011/2017 .Vencedores: CENTro oEsTE ComEr-
CIo EIrElI-mE, CNPJ/CPF 26 .904 .314/0001-02, com o valor total de 
r$ 4 .150,82; HallEY alaN Cabral dE aNdradE EPP, CNPJ/
CPF 01 .255 .291/0001-21, com o valor total de r$ 11 .925,85; loGos 
PaPElarIa lTda - EPP, CNPJ/CPF 65 .095 .531/0001-50, com o 
valor total de r$ 6 .083,11; moEma ComErCIal lTda-mE, CNPJ/
CPF 03 .134 .867/0001-28, com o valor total de r$ 5 .981,30; PEdro 
CEsar borGEs ramos -mE, CNPJ/CPF 10 .462 .229/0001-00, com 
o valor total de R$ 11.160,00; ficando autorizado o empenho das des-
pesas . Três Corações-mG, 21 de junho de 2017-maurICIo mIGuEl 
GadbEm- Presidente da Câmara municipal de Três Corações .

3 cm -21 976444 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TurVoLÂNDiA/mG – 

aviso de Termo de Prorrogação Contratual – Partes: Câmara munici-
pal de Turvolândia X união – assessoria, Consultoria, Treinamento e 
Informática ltda . Fica Prorrogado o Contrato nº 04/2016, reajustado 
de acordo com a ClÁusula sEGuNda E Clausula dÉCIma . 
Valor total de r$ 34 .343,80 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e 
três reais e oitenta centavos) . Turvolândia 13 de Junho de 2017-aline 
Neves Paiva - Presidente da Câmara municipal de Turvolândia .

2 cm -20 975629 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuA BoA, mG.

 aVIso dE lICITaçÃo:a) Preggão Presencial 026/2017 . contratação 
de prestação de serviço de transporte das cargas e dos feirantes dos 
povoados/comunidades até a sede deste município . data de abertura 
04/07/2017 ás 08:30 hs . b) Pregão Presencial 027/2017 . registro de 
Preços para futura e eventual Contratação dos serviços de manuten-
ção do sistema de Iluminação Pública do município de Água boa-mG, 
com fornecimento de materiais, Equipamentos e mão de obra  . data 
de abertura 04/07/2017 ás 14:30 hs . o edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos na sala da CPl da Prefeitura municipal de agua boa . Jose 
marcio alves de oliveira- Pregoeiro .

3 cm -21 976053 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuAS FormoSAS – mG 

- ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 56 - PrEGÃo PrEsENCIal srP 
Nº 29/2017 – aVIso dE lICITaçÃo - objeto: registro de Preços 
para Eventual aquisição de materiais de limpeza, Higiene Pessoal e 
utensílios domésticos em Geral, em atendimento aos diversos setores 
da Prefeitura municipal . - data: 06/07/2017, às 08:00h (oito Horas) . 
- maiores Informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto ao 
site http://www .aguasformosas .mg .gov .br, na C .P .l . em dias úteis, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefax (0xx33) 3611-1450 ou 
pelo e-mail: licita@aguasformosas .mg .gov .br - Águas Formosas, 21 de 
Junho de 2017 . - Crystian marcos batista lima – Pregoeiro .

3 cm -21 976413 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG– 

adjudicação, homologação e contrato do Convite nº 002/17, ref . a con-
tratação de empresa para realização de reforma da pintura das grades, 
guarda-corpos e corrimãos do paço municipal, localizado na Praça 
Henrique Vieira, nº 25 – Centro – areado/mG . adjudicação e homolo-
gação: 14/06/17 . Prefeitura x E .d . arT CoNsTruçõEs E EdIFICa-
çõEs lTda . – mE, contrato nº 171/17, valor de r$ 10 .707,87, ass .: 
20/06/17 e vigência: 19/09/17 – Pedro Francisco da silva – Prefeito .

2 cm -21 976326 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

 – Termo aditivo nº 08/17 do dispensa 02/2014, ref . a locação de imó-
vel destinado ao funcionamento da Vigilância Epidemiológica . objeto: 
reajustar o valor do aluguel a partir de 12/05/2017, de r$ 803,85 para 
r$ 835,23 . ass . 12/05/2017 – Pedro Francisco da silva – Prefeito .

1 cm -20 975910 - 1



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 22 de Junho de 2017 – 11 
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS

aVIso dE lICITaçÃo
PrEGÃo 29/2017

o município de botelhos, através da Pregoeira municipal e Equipe 
de apoio, torna público que foi instaurado o Processo de licitação nº 
39/2017, Pregão Presencial nº 29/2017, que tem por objeto: o registro 
de preços de alimentos básicos, cestas básicas, pó de café e água mine-
ral . Vigência: 31/12/2017 . Tipo: menor preço por lote . Valor estimado: 
r$ 306 .551,10 (trezentos e seis mil quinhentos e cinquenta e um reais 
e dez centavos) . Protocolo dos Envelopes I e II: até às 14:00 horas do 
dia 13 de julho de 2017 . reunião inaugural: às 14:15 horas do dia 13 
de julho de 2017 . Publicidade: o Edital encontra-se no Quadro de avi-
sos da Prefeitura de botelhos e disponível no site: http://www .botelhos .
mg .gov .br/licitacoes . os atos processuais serão publicados de forma 
resumida no informativo o município de botelhos e disponíveis, na 
íntegra, no site da Internet, observadas as normas do decreto nº 2/2007 
(regulamento da lei 1 .515/06) . Informações: os autos do processo, 
inclusive Planilhas Estimativas, encontram-se a disposição dos interes-
sados na sede da Prefeitura de botelhos, serviço de Compras e licita-
ções, horário das 12:00 às 18:00 horas (dias úteis), telefone (35) 3741-
1288 . sendo vedado solicitar e prestar informações verbais . Endereço: 
Praça são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; e-mail: licita1@
botelhos .mg .gov .br; site: http://www .botelhos .mg .gov .br/licitacoes
Vanessa araújo Pereira – Pregoeira / Eduardo José alves de 
oliveira- Prefeito

6 cm -21 976464 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAZÓPoLiS/mG

 Processo licitatório 045/2017 – P .P . 026/2017 - Extrato de atas nº 
079/17 a 083/17 - obJETo: registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de cópia reprográfica, impressos, encadernação, plastificação, reve-
lação fotográfica e confecção de banners, cartazes, formulários, fol-
ders, faixas e panfletos para uso da Secretaria Municipal da Adminis-
tração . Empresas: CoNdor PaPElarIa, lIVrarIa, GraFICa 
E EdITora lTda, CNPJ nº 06 .036 .417/0001-90 - Valor total: r$ 
24 .575,00; GlEICE GIZElda GuEdEs dE mENdoNça – mE, 
CNPJ nº 17 .832 .443/0001-41 - Valor Total: r$31 .390,00; GrÁFICa E 
EdITora GIlCaV lTda – mE, CNPJ nº 18 .242 .909/0001-11 - Valor 
Total: r$11 .375,00; r&a GarCIa – ComuNICaçÃo VIsual 
(saNdra rEGINa GuEdEs), CNPJ nº 11 .402 .031/0001-95 – Valor 
Total: r$22 .276,00; THIaGo saNdY CEsar 08629763671 (uP 
arTE E ImPrEssÃo), CNPJ nº 17 .740 .144/0001-87 – Valor Total: 
r$14 .800,00 . Com vigência até 08/06/2018 . brazópolis, 21/06/2017 . 
Carlos alberto morais - Chefe do Poder Executivo .

4 cm -21 976132 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAZÓPoLiS/mG

 Processo licitatório 047/2017 – P .P . 027/2017 - Extrato de atas nº 
084/17 - obJETo: registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de camisetas para uso da secretaria municipal da adminis-
tração . Empresa: alTaIr VITorINo 04944322682, CNPJ nº 
22 .447 .555/0001-19- Valor total: r$ 17 .800,00 . Com vigência até 
19/06/2018 . brazópolis, 21/06/2017 . Carlos alberto morais - Chefe do 
Poder Executivo .

2 cm -21 976152 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
rEsulTado PrEGÃo PrEsENCIal Nº 009 – srP Nº 007/2017

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório Pregão Presen-
cial nº 009/2017, sistema de registro de Preços 007/2017, que tem 
por finalidade o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições 
de combustíveis para abastecimento dos veículos, máquinas e equipa-
mentos da frota municipal, que será processada e julgada de acordo 
com as disposições deste Edital e de seus anexos, da lei Federal nº 
8 .666, de 21 de junho 1 .993, na sua atual redação, da lei Federal nº 
10 .520/02, do decreto nº 3 .555, de 8 de agosto de 2000 e demais nor-
mas pertinentes, conforme parecer jurídico datado em 24 de abril de 
2017, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administra-
tivas, com fundamento nas leis Federais acima citadas, o secretário 
municipal de administração, sr . Igor dornelas de oliveira, Homo-
loGa o ProCEdImENTo E adJudICa os ITENs a EmPrEsa 
Jesu Caetano Fonseca, cujo valor total foi de r$ 1 .321 .145,60 . Caeté, 
28 de abril de 2017 .
 . 

PrEFEITura muNICIPal dE CaETÉ
rEsulTado PrEGÃo PrEsENCIal Nº 006/2017

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório Pregão Pre-
sencial nº 006/2017, que tem por finalidade a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de pintura e sinalização viária 
horizontal a frio, com tintas a base de resina acrílica própria para sina-
lização, norma abNT nº 11 .862 (pare, faixa e passagem elevada de 
pedestre, lombadas, faixas contínuas e tracejadas), com fornecimento 
de materiais (placas, colunas, tintas e afins), mão de obra e equipa-
mentos necessários para a realização dos serviços de recuperação ou 
implantação de nova sinalização horizonte nos padrões estipulados 
pelo DETRAN, que tem por finalidade o atendimento das demandas 
da smds, que será processada e julgada de acordo com as disposições 
do edital e seus anexos, da lei Federal nº 8 .666/93, de 21 de junho de 
1993, lei Federal nº 10 .520 de 17/07/2002, decreto nº 3 .555, de 08 
de agosto de 2000, lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e demais legislações vigentes, conforme parecer jurídico datado 
em 07 de junho de 2017, e depois de cumpridas todas as suas fases 
legais e administrativas, com fundamento nas leis Federais acima cita-
das, o secretário municipal de administração, sr . Igor dornelas de oli-
veira, HomoloGa o ProCEdImENTo E adJudICa os ITENs 
a EmPrEsa sistrans sistemas de sinalização de Trânsito lTda, cujo 
valor total foi de r$ 75 .000,00 (setenta e cinco mil reais) . Caeté, 08 
de junho 2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE CaETÉ
rEsulTado PrEGÃo PrEsENCIal Nº 010/2017

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório Pregão Presen-
cial nº 010/2017, que tem por finalidade o Aquisição de Kit Bebê para 
atendimento das necessidades da secretaria municipal de assistência 
social, que será processada e julgada de acordo com as disposições 
deste edital e seus anexos, da lei Federal nº 8 .666/93, de 21 de junho 
de 1993, lei Federal nº 10 .520 de 17/07/2002, decreto nº 3 .555, de 08 
de agosto de 2000, lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e suas alterações e demais normas pertinentes, conforme parecer 
jurídico datado em 31 de maio de 2017, e depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas, com fundamento nas leis Fede-
rais acima citadas, o secretário municipal de administração, sr . Igor 
dornelas de oliveira, HomoloGa o ProCEdImENTo E adJu-
dICa os ITENs a EmPrEsa, conforme a seguir, cujo valor total 
adjudicado foi de r$ 21 .011,40 (vinte e um mil e onze reais e qua-
renta centavos reais) . Comercial massensini EIrElI - r$ 3 .298,32 . 
ComErCIal CEC - EIrElI -mE - r$ 7 .506,00 . Zênite Comercial 
lTda - r$ 3 .558,60 . dubai Comercio e serviços EIrElI-mE - r$ 
6 .648,48 . Caeté, 06 de junho de 2017 .

14 cm -21 976286 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA
aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 037-2017 . a 
Prefeitura municipal de Caiana - mG, torna público nos termos das 
leis Federais nº lei 8 .666/93, 10 .520/02 e 123/06 e suas alterações, 
por intermédio de seu pregoeiro, o Processo nº 081/2017, Pregão Pre-
sencial nº 037/2017, com abertura para o dia 10/07/2017 às 14:00 horas, 
Visando: Contratação de empresa para realização de seguro para veí-
culo Fiat mobi da secretaria de assistência social . o edital completo 
encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua miguel Toledo, 
106, centro, na cidade de Caiana - mG CEP: 36 .832-000 . maurICIo 
PINHEIro FErrEIra – Prefeito municipal . 19/06/2017 .

3 cm -19 975361 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA 
- aVIso dE rErraTIFICaçÃo lICITaçÃo - PrEGÃo PrE-
sENCIal Nº 035/2017 - ProCEsso Nº 076/2017, rEGIsTro dE 
PrEço Nº 023/2017 .a Prefeitura municipal de Caiana - mG, torna 
público nos termos das leis Federais nº lei 8 .666/93, 10 .520/02 e suas 
alterações, por intermédio de seu pregoeiro,a rerratificação doProcesso 
nº 076/2017,Pregão Presencial nº 035/2017 – registro de Preços nº 
023/2017, alterando a sua abertura para o dia 11/07/2017às 14:00horas, 
Visando:Contratação de empresa para fornecimento de refeições com-
pletas para uma pessoa com 800 gramas acompanhada de copo de suco 
e marmitex, de acordo com as demandas desta municipalidade .o edital 
completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua miguel 
Toledo, 106, centro, na cidade de Caiana - mG CEP: 36 .832-000 tel . 
(32) 3745-1049 . maurÍCIo PINHEIro FErrEIra – Prefeito muni-
cipal . 20/06/2017 . www .caiana .mg .gov .br

4 cm -20 975480 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBui
aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº . 754/2017 - 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 068/2017 - obJETo: aquisição de equi-
pamentos e mobiliários, visando a estruturação das unidades básicas 
de saúde da Família, com recursos provenientes do Fundo Nacional de 
saúde - INVab, PmaQ, Psaubu, CaPs, INVIG e em estrita confor-
midade com o termo de referência anexo ao presente edital . . a abertura 
do certame será às 09h do dia 06/07/2017 . o edital encontra-se a dis-
posição dos interessados no site www .prefeituradecambui .mg .gov .br e 
no depto . de Compras e licitações da Prefeitura de Cambuí, situado a 
Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí – mG . Informações: 
(35) 3431-1167 .

3 cm -21 976024 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPESTrE/mG

 – Processo licitatório 042/017 – Inexigibilidade 004/017 - o Prefeito 
municipal de Campestre/mG, em obediência ao comando previsto no 
artigo 26 caput da lei Federal nº 8666/93, torna público a raTIFI-
CaçÃo de Inexigibilidade de licitação com fundamentação legal no 
artigo 25, III da lei Federal 8666/93 . objeto: Contratação de show 
artístico com a banda dominus, diretamente com sua empresa Fino 
Tom Produções e Eventos ltda . mE – CNPJ 19 .499 .619/0001-10, que 
será realizado em Praça Pública, no dia 25 de junho de 2017, na IV 
semana de prevenção ao uso e abuso de drogas . Valor: r$ 16 .500,00 
(dezesseis mil e quinhentos reais) . Nivaldo donizete muniz – Prefeito 
municipal 

3 cm -21 976055 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPArAÓ – 

aVIso dE CrEdENCIamENTo – ProCEsso lICITaTÓrIo 
N .º 024/2017 – INEXIGIbIlIdadE N .º 001/2017 – CrEdENCIa-
mENTo Nº 001/2017 . o município de Caparaó - mG, torna público 
nos termos do art . 25 caput c/c art . 26, da 8 .666/93 e suas alterações, 
que irá realizar Credenciamento de TÁXI para prestação de serviço 
especializado e convencional de táxi, em caráter regular e/ou esporá-
dicos para atender a demanda das secretarias e departamentos desta 
municipalidade, conforme condições estipuladas no presente Edital 
e seus anexos . Poderão participar do credenciamento os permissio-
nários de serviço de táxi no município de Caparaó - mG, de acordo 
com a legislação Municipal vigente e TENDO COMO valores fixa-
dos pela tarifa pública municipal, nos termos do decreto municipal 
n .º 1 .029/2017 de 15 de maio de 2017, e que atendam às exigências 
constantes no presente edital – Edital aberto para Credenciamento até 
31/12/2017 . Permissionários interessados a participarem deste creden-
ciamento, dirigirem-se à av . américo Vespúcio de Carvalho, 120, cen-
tro na cidade de Caparaó-mG, CEP: 36 .834- 000 - mG ou informações 
através do TEl . 0xx .32 .3747-1026 ou pelo e-mail: licitação@caparao .
mg .gov .br . dep . licitação . 19/06/2017

5 cm -20 975917 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAXAmBu 

– aviso de licitação: Processo nº 045/2017, Pregão Presencial rP nº 
023/2017 . objeto: registro de Preços de materiais odontológicos . 
data: 04/07/2017 . Horário: 09:00 horas . o edital poderá ser solicitado 
pelo e mail dpcomprascaxambu@yahoo .com .br Caxambu, 21/06/2017 . 
dpto Compras e licitações .

2 cm -21 976272 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNCEiÇÃo DAS ALAGoAS/mG
modalidade: Pregão Presencial nº 79/2017 - aviso de licitação - Torna 
público que fará realizar no dia 05 de julho de 2017, com entrega dos 
envelopes até às 09:00 horas e abertura dos envelopes às 09:00 horas, 
no departamento de aquisições e Contratações de serviços, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, com 
o seguinte objeto: aquisição de equipamentos para academia ao ar 
livre atendendo o Convênio nº 56/2014, celebrado entre o Estado de 
minas Gerais por Intermédio da secretaria de Estado de Esportes e 
o município de Conceição das alagoas . Tudo de conformidade com 
a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, lei 
10 .520/02 e decreto municipal nº 038/2017 . maiores informações 
estarão à disposição na Prefeitura municipal, departamento de aquisi-
ções e Contratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: 
(034) 3321-0029. Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial 
do município de Conceição das alagoas .

4 cm -21 976043 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNGoNHAS-mG 
sEGuNdo TErmo adITIVo ao CoNTraTo N° PmC/044/2016- 
- Partes: município de Congonhas X Engebrum Construtora ltda-EPP . 
objeto: Prorrogação de execução da obra pelo prazo de 05(cinco) meses 
com início em 25/06/2017 e término em 25/11/2017 e a prorrogação da 
vigência do contrato pelo período de 05(cinco) meses, com início em 
06/08/2017 e término em 06/01/2018 . data: 06/06/2017 .

2 cm -21 976390 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/mG

PublICaçÃo PrEGÃo Nº 023/2017

a Prefeitura municipal de Conselheiro lafaiete torna público que fará 
realizar licitação, na modalidade de PrEGÃo No rEGIsTro dE 
PrEço que se destinaaquisição de cimento asfáltico de petróleo (CaP 
50/70) e asfalto diluído (cm 30) para atender as demandas da secretaria 
municipal de obras e meio ambiente, neste município .data de rece-
bimento das propostas e documentação: 12/07/2017 às 09h:30mim , na 
av . mário rodrigues Pereira - 10 – Centro ,em Conselheiro lafaiete/
mG . os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes 
serão prestadas na sala da Comissão Permanente de licitação ou pelo 
telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas . o edital 
poderá ser retirado pelo site: www .conselheirolafaiete .mg .gov .br . Con-
selheiro lafaiete, 21 de junho 2017 –regina aparecida severino– Pre-
goeira da CPl

PrEFEITura muNICIPal dE CoNsElHEIro laFaIETE/mG
raTIFICaçÃo dIsPENsa Nº 009/2017

o Prefeito municipal de Conselheiro lafaiete, no uso de suas atri-
buições legais raTIFICa a dispensa nº 009/2017, art . 24, IV da lei 
8 .666/93, para, Cumprimento de decisão judicial em favor da paciente 
Flavia apoliana Vieira arantes para realização de procedimento cirúr-
gico de ureterolitripsia laser Flexível mais implante de cateter duplo J 
bilateral– Processo 0027464-05 .2017 .8 .13 .0183CoNTraTada:VIll
ar, duTra, PINHEIro & FErraZ sErVIços lTda-mE  .Valor 
Global: r$ 12 .000,00 . Conselheiro lafaiete, 21 de junho de 2017 - 
mario marcus leão dutra – Prefeito municipal . 

7 cm -21 976193 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/ mG. 
aviso Pregão Exclusivo mE/EPP/mEI 073/2017 – Processo 433/2017 . 
objeto: aquisição de insumos para atender aos pacientes do programa 
dTs/aIds, em atendimento à secretaria de Governança da saúde, com 
recurso dTs/aIds Federal . abertura dia 05/07/2017 às 14h00min . o 
Edital poderá ser retirado no site www .fabriciano .mg .gov .br . Giselly de 
oliveira barbosa . Pregoeira .

2 cm -21 976376 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG
 – abErTura dE VIsTas - CoNCorrÊNCIa Nº 001/2017 - Pro-
cesso 302/2017 . objeto: contratação de empresa, por menor preço glo-
bal e sob regime de empreitada global, com medições unitárias, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para constru-
ção da creche do Proinfância, tipo C, na rua seis, bairro Caladinho – 
Coronel Fabriciano/mG, para atendimento do Termo de Compromisso 
PaC 202069/2011 - Governo Federal, recursos do Convênio, QsE e/ou 
próprio . a Comissão Permanente de licitações da Prefeitura municipal 
de Coronel Fabriciano, comunica aos interessados que as proponen-
tes Joáo de barros Construção e mont . ltda – EPP e minas serviços 
e Construções Eireli – EPP impetraram recurso contra o resultado da 
documentação . os interessados terão o prazo estipulado na lei Federal 
8 .666/93, para se manifestarem . Coronel Fabriciano, 21 de junho de 
2017 . andréia barros Pereira . P/Presidente da CPl .

4 cm -21 976361 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG . 
resultado Pregão Exclusivo mE/EPP/mEI 058/2017 – Processo 
379/2017 . objeto: aquisição de lanches para atendimento em ativida-
des de capacitação e eventos relativos a Patrimônio e Cultura no ano 
de 2017 em atendimento à secretaria de Governança do desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e Cultura . recurso próprio . Comunicamos 
que a empresa M & L Panificação e Comércio de Alimentos LTDA 
saiu vencedora referente aos itens 01 a 13 . Giselly de oliveira bar-
bosa . Pregoeira .

2 cm -21 976372 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG . 
rEVoGaçÃo do Pregão 033/2017 – Processo nº 293/2017 . objeto: 
contratação de empresa para realização de exames de radiografias pano-
râmica, periapical e bite-wing, para atender aos usuários dos serviços 
de odontologia oferecidos pelo município, em atendimento à secreta-
ria de Governança da saúde, utilizando recurso próprio . Informamos 
que proponente NuClEo odoNToloGICo radIoloGIa lTda 
- EPP única participante do processo supracitado permaneceu inabili-
tada . Informamos ainda que o referido Pregão foi revogado por inte-
resse público nos termos do artigo 18 do decreto Federal 3 .555/00 e 
nos termos do art . 49 da lei Federal n .º 8 .666/93 . Coronel Fabriciano, 
21 de junho de 2017 . Giselly de oliveira barbosa . Pregoeira .

3 cm -21 976364 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CurrAL DE DENTro-mG

- aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal 026/2017 
- Torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial 026/2017, destinado a Contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços especializados em suporte técnico Contábil com 
a finalidade de atender as demandas dos serviços contábeis do Muni-
cípio e fornecimento de licença de uso de programas de computador 
integrado na forma de locação, sem limite de usuários, abrangendo, 
migração, implantação, treinamento e customização de sistemas de 
aplicativos de gestão pública municipal, cujo credenciamento se dará 
às 09:00 horas do dia 07 (sete) de julho de 2017 .maiores informações, 
bem como Edital completo, junto a Prefeitura municipal de Curral de 
dentro-mG, com sede na avenida João alves Gomes, 44 - Centro, pelo 
telefone (38) 3845-9419 ou e-mailpmcddlicita@gmail .com - Curral de 
Dentro-MG, 21 de junho de 2017. Pregoeiro Oficial.

4 cm -21 976216 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DESTErro DE ENTrE rioS.
 aviso de licitação . Processo nº 088/2017 . Pregão Presencial nº 
020/2017 . objeto: aquisição de 02 reservatórios metálico tipo taça . 
realização: 05 de julho de 2017 às 09h00min . local: sala de licitações 
da prefeitura municipal de desterro de Entre rios- mG . Informações: 
(031) 3736-1515 98359-7922 ou pelo e-mail compras@desterrode-
entrerios .mg .gov .br . antônio Pereira de morais - Prefeito municipal . 
Janice aparecida de morais lima – Pregoeira .

2 cm -21 976276 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA ALEGrE

 - Termo de RatificaçãoaINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
002/2017 para realizações de shows dos artistasrasta Chinela, sandro 
mattos, Forró saborear, roberto dantilly, Trio sabiá, Edimilson batista 
e Garota Faceira, em comemoração às festividades juninas/2017, no 
município de divisa alegre/mG com fundamento no parecer da Procu-
radoria do município e no artigo 25, “caput”, da lei federal nº 8 .666/93 
à empresaNs Center shows ltda-mE no valor global der$ 125 .750,00 
-divisa alegre, 20/06/2017 .

2 cm -21 976411 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENGENHEiro CALDAS-mG, 
homologação, abjudicação e extrato da ata pregão Presencial regis-
tro de preço Nº 033/2017, objeto: prestação de serviços mecanicos 
para maquinas e recuperaçao de peças do município . município de 
Engenheiro Caldas x usINaGEm morEIra lTda mE valor r$ 
374 .000,00 Vigência 12 meses, pregoeiro .
PrEFEITura muNICIPal dE ENGENHEIro Caldas-mG, 
homologação, abjudicação e extrato da ata pregão Presencial registro 
de preço Nº 034/2017, objeto: prestação de serviços técnicos profis-
sionais especializados para dedetização e higienização no município 
de Engenheiro Caldas-mG . município de Engenheiro Caldas x Jose 
roberto Faria sampaio - mE valor r$ 185 .500,00 Vigência 12 meses, 
pregoeiro .
PrEFEITura muNICIPal dE ENGENHEIro Caldas-mG 
 .Extrato Inexigibilidade 004-2017 . objeto: Contratação da duPla 
CEZar E PaulINHo que ira se apresentar no dia 15 de setembro 
de 2017 na Festa da “Feira da amizade 2017” de Engenheiro Caldas 
que acontecerá nos dias 14,15, 16 e 17 de setembro de 2017, através de 
empresário que detém a exclusividade: DWRC SHOWS E EVENTOS 
lTda-EPP, CNPJ 24 .235 .294/0001-70 . Valor: r$ 75 .000,00 ass . Con-
trato: 20 .06 .2017 . Vigência: 31 .12 .2017 . dotação: Ficha 587-588-649-
650-655-656 lEI muNICIPal orçamENTarIa Nº . 1015/2016 . 
Engenheiro Caldas, 21 dE JuNHo dE 2017 . samuEl duTra 
JuNIor, Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal dE ENGENHEIro Caldas-mG . 
Extrato Inexigibilidade 005-2017 . objeto: Contratação da duPla 
sErTaNEJa ZÉ rICardo E THIaGo que ira se apresentar no 
dia 16 de setembro de 2017 na Festa da “Feira da amizade 2017” de 
Engenheiro Caldas que acontecerá nos dias 14,15, 16 e 17 de setem-
bro de 2017, através de empresário que detém a exclusividade: ZrT3 
ProduçoEs E EVENTos lTda - mE, CNPJ 17 .547 .572/0001-98 . 
Valor: r$ 87 .000,00 ass . Contrato: 20 .06 .2017 . Vigência: 31 .12 .2017 . 
dotação: Ficha 587-588-649-650-655-656 lEI muNICIPal orça-
mENTarIa Nº . 1015/2016 . Engenheiro Caldas, 21 dE JuNHo dE 
2017 . samuEl duTra JuNIor, Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal dE ENGENHEIro Caldas-mG . 
Extrato Inexigibilidade 005-2017 . objeto: Contratação da duPla 
sErTaNEJa GuIlHErmE E saNTIaGo que ira se apresentar no 
dia 17 de setembro de 2017 na Festa da “Feira da amizade 2017” de 
Engenheiro Caldas que acontecerá nos dias 14,15, 16 e 17 de setembro 
de 2017, através de empresário que detém a exclusividade: 2 HC rosa 
PromoçoEs arTIsTICas lTda, CNPJ 13 .459 .330/0001-91 . 
Valor: r$ 70 .000,00 ass . Contrato: 20 .06 .2017 . Vigência: 31 .12 .2017 . 
dotação: Ficha 587-588-649-650-655-656 lEI muNICIPal orça-
mENTarIa Nº . 1015/2016 . Engenheiro Caldas, 21 dE JuNHo dE 
2017 . samuEl duTra JuNIor, Prefeito municipal .

10 cm -21 976482 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE rioS DE miNAS (mG) 
- aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 025/2017 . a 
Prefeitura municipal de Entre rios de minas, torna público a abertura 
do Processo licitatório n .º 058/2017 - Pregão Presencial n .º 025/2017 . 
objeto: aquisição de material de Construção, Elétrico e Hidráulico 
destinados a atender as necessidades de diversos departamentos e seto-
res da administração municipal . Critério de julgamento: menor Preço 
por Item . data de abertura: 05 de julho de 2017, às 09:00 horas . local: 
salão do auditório municipal, à rua monsenhor leão, n .º 89 - Cen-
tro, em Entre rios de minas (mG) . o Edital encontra-se disponível no 
site: www .entreriosdeminas .mg .gov .br maiores informações pelo tele-
fone (31) 3751-2747 . Entre rios de minas, 21 de junho de 2017 . JosÉ 
WALTER RESENDE AGUIAR - PREFEITO MUNICIPAL.

3 cm -21 976391 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FAriA LEmoS:

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 036/2017- avisa a todos que fará reali-
zar em 07/07/2017, às 13h00min, processo de licitação n .º 054/2017, 
modalidade pregão presencial nº . 036/2017, tipo menor preço por item, 
objetivando eventual contratação parcelada, a depender de necessi-
dade, de pessoa jurídicapara fornecimentode materiais para curativo, 
em atendimento àsnecessidades da secretaria de saúde, tudo em con-
formidade com o edital e seus anexos . o Edital poderá ser retirado na 
sede da Prefeitura municipal, situada na rua dr . José Cláudio Valadão 
Ferraz, 208, bairro Centro, em Faria lemos/mG . maiores informações 
através do telefone: (32) 3749-1414 . Faria lemos/mG, 21 de junho de 
2017 . Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -21 976138 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FAriA LEmoS: 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 035/2017- avisa a todos que fará realizar 
em 06/07/2017, às 15h00min, processo de licitação n .º 053/2017, moda-
lidade pregão presencial nº . 035/2017, tipo menor preço por item, obje-
tivando eventual contratação parcelada, a depender de necessidade, de 
pessoa jurídicapara aquisição de óleos lubrificantes, reagentes, aditivos, 
soluções,fluídos, filtros e derivados de petróleo, para atender as diver-
sas secretarias na manutenção dos veículos, equipamentos e maquiná-
rios da frota e destacamento da Polícia militar de Faria lemos,tudo em 
conformidade com o edital e seus anexos . o Edital poderá ser retirado 
na sede da Prefeitura municipal, situada na rua dr . José Cláudio Vala-
dão Ferraz, 208, bairro Centro, em Faria lemos/mG . maiores infor-
mações através do telefone: (32) 3749-1414 . Faria lemos/mG, 21 de 
junho de 2017 . Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -21 976136 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FAriA LEmoS: 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 034/2017- avisa a todos que fará realizar 
em 05/07/2017, às 13h00min, processo de licitação n .º 052/2017, moda-
lidade pregão presencial nº . 034/2017, tipo menor preço por item, obje-
tivando eventual contratação parcelada, a depender de necessidade, de 
pessoa jurídicapara aquisição medicamentos para atender a rEmumE, 
para atendimentos das necessidades da secretaria de saúde, tudo em 
conformidade com o edital e seus anexos . o Edital poderá ser retirado 
na sede da Prefeitura municipal, situada na rua dr . José Cláudio Vala-
dão Ferraz, 208, bairro Centro, em Faria lemos/mG . maiores infor-
mações através do telefone: (32) 3749-1414 . Faria lemos/mG, 21 de 
junho de 2017 . Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -21 976134 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrEi GASPAr/mG,
 torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº 017/2017- Processo licitatório nº . 026/2017, tipo: menor preço 
Por Item . objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição 
de material médico hospitalar em atendimento a secretaria municipal 
de saúde do município de Frei Gaspar-mG . o Edital e demais infor-
mações estão disponíveis no Prédio sede da Prefeitura na rua Fran-
cisco de bessa Couto, s/Nº - Centro, no horário de 08:00 às 13:00hs ou 
pelo email, licitacao .fg@gmail .com , Fone: (33) 3512-1256 . abertura: 
06/06/2017 Horário: 10:00hs (dez horas) . Frei Gaspar-mG, 21/06/2017 . 
leandro salomão bukzem – Pregoeiro municipal

PrEFEITura muNICIPal dE FrEI GasPar/mG torna público o 
extrato da ata de registro de Preço nº 009/2017 – Pregão Presencial nº 
008/2017- Processo licitatório nº . 010/2017, celebrado entre o muni-
cípio de Frei Gaspar/mG e a empresa: rm loGIsTICa ImP . lTda - 
mE – CNPJ: 19 .952 .952/0001-33 com o valor de r$ 418 .855,00 (qua-
trocentos e dezoito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) . objeto: 
registro de preços Para futura e eventual aquisição de Gêneros ali-
mentícios que serão destinados para a alimentação Escolar para uso 
das Escolas municipais da rede pública do município de Frei Gas-
par: 20/03/2017 e ass . Contrato: 03/04/2016 . Vigência 03/04/2017 á 
03/04/2018 . Frei Gaspar/mG, 03/04/2017 . lauro alves Franco – Pre-
feito municipal

PrEFEITura muNICIPal dE FrEI GasPar/mG torna público o 
extrato da ata de registro de Preço nº 010/2017 – Pregão Presencial nº 
008/2017- Processo licitatório nº . 010/2017, celebrado entre o muni-
cípio de Frei Gaspar/mG e a empresa: marlENE NoGuEIra da 
roCHa – CNPJ: 22 .318 .267/0001-64 com o valor de r$ 661 .080,10 
(seiscentos e sessenta e um mil e oitenta reais e dez centavos) . objeto: 
registro de preços Para futura e eventual aquisição de Gêneros ali-
mentícios que serão destinados para a alimentação Escolar para uso 
das Escolas municipais da rede pública do município de Frei Gas-
par: Homologação: 20/03/2017 e ass . Contrato: 03/04/2016 . Vigência 
03/04/2017 á 03/04/2018 . Frei Gaspar/mG, 03/04/2017 . lauro alves 
Franco – Prefeito municipal 

8 cm -21 976051 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FroNTEirA

- aVIso - EdITal dE lICITaçÃo - PrEGÃo - rP 39 Nº 63/2017 - 
“mENor PrEço Por ITEm” - o Prefeito municipal no uso de suas 
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 5 de julho de 
2017 às 09:00, no departamento de licitação - na av . minas Gerais nº 
141 - centro - Fronteira/mG, perante comissão para tal designado Pre-
gão - rP 39, objetivando o registro de preços para aquisição de gêne-
ros alimentícios para composição da merenda escolar, a serem servi-
dos aos alunos do ensino fundamental, infantil e EJa, por um período 
de 12 (doze) meses . Fronteira, 21 de junho de 2017 - Priscila Gomes 
- Pregoeira .

3 cm -21 976463 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL

 – PrEGÃo PrEsENCIal N° 071/2017 - o departamento de lici-
tações da Prefeitura municipal de Frutal/mG torna pública a abertura 
do PrEGÃo PrEsENCIal – Contratação de empresa especializada 
na manutenção preventiva e corretiva de equipamento mamógrafo já 
adquirido da marca VmI, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde . a abertura dos envelopes será dia 13 de Julho de 
2017 às 09h30min na sala de licitações da Prefeitura municipal de 
Frutal/mG, localizada à Praça dr . França nº 100 . o edital referente a 
este Pregão pode ser solicitado pelo email: licitacao@frutal .mg .gov .br . 
Claudio martins mendes-Presidente da CPl

3 cm -21 976267 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
maNdado dE CITaçÃo ProCEsso Nº 10793/17-7

NÍVIa barros dE souZa
o presidente da Comissão de Processo administrativo e sindicância 
designada pela Portaria nº 5 .678, de 15 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições e com o objetivo de apurar abandono de Cargo, conforme 
disposto o Parágrafo 1º e caput do art . 183 e artigo 190, da lei Com-
plementar municipal nº 204/2015- do regime Jurídico e Estatuto do 
Funcionário Público municipal de Governador Valadares, faz saber a 
servidora Nívia barros de souza, matrícula nº 641 .570, servidora con-
cursada no cargo de assistente T . a E básica, na função de auxiliar de 
serviço Público, lotada na CEmEI Prefeito João domingos Fassarella, 
pertencente à secretaria municipal de Educação, a qual se encontra em 
lugar inserto e não sabido, que esta fica ciente desde já que esta fica 
ciente desde já que está citada, sob pena de revelia, para comparecer 
no dia 13 de julho de 2017, às quatorze horas, na sala da Coordenação 
de sindicância e Processo administrativo, localizada na rua marechal 
Floriano, 905 – 4º andar – Centro, Governador Valadares/mG, perante 
essa Comissão, a fim de ser interrogada e apresentar defesa sobre o fato 
que lhe é imputado no Processo administrativo nº 10 .793/17-7 . Para 
dar ciência à indiciada, foi expedido o presente Edital a serem publica-
dos no órgão oficial: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e Diá-
rio Oficial Eletrônico, por (02) duas vezes consecutivas com intervalo 
de 08 (oito) dias . Governador Valadares, 20 de junho de 2017 . Paulo 
roberto Catalúnia bento Júnior - Presidente

6 cm -21 976497 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 075/2017 .

aVIso dE lICITaçÃo . Processo Nº 000242/2017 . o município de 
Governador Valadares/mG, através da secretaria municipal de saúde, 
torna público a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 000075/2017 . objeto: registro de Preços para aquisição de Gases 
medicinais para o Hospital municipal, incluindo o Comodato do Tan-
que Crioxenico Fixo e da Central de suprimentos reserva, bem como 
a manutenção Preventiva e Corretiva desses sistemas . Tipo de Julga-
mento: menor Preço Por Item - Pregão . abertura da sessão: 05 de julho 
de 2017 . Horário: 09:30min . local: secretaria municipal de saúde, 
Rua Teófilo Otoni, 421, Centro - CEP 35020600 - Governador Vala-
dares/MG. O edital e seus anexos estão disponíveis no local especifi-
cado, bem como no endereço eletrônico http://transparencia .valadares .
mg .gov .br/licitacoes . Governador Valadares/mG, 21 de junho de 2017 . 
ruy moreira de Carvalho - secretário municipal de saúde .

4 cm -21 976369 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 049/2017

rEsulTado dE lICITaçÃo . Processo Nº 000161/2017 . o muni-
cípio de Governador Valadares/mG, através da secretaria municipal 
de saúde, torna público o aviso de resultado de licitação na modali-
dade Pregão Presencial nº 000049/2017 . objeto: aquisição de peças 
e materiais para manutenção de autoclaves e consultórios odontológi-
cos para toda a rede de atendimento odontológico (unidades básicas 
de saúde, Parcerias, Escolas, Equipes de saúde bucal da Estratégia de 
saúde da Família e Centro de Especialidades odontológicas - CEo) da 
secretaria municipal de saúde . Tipo de Julgamento: menor Preço Por 
lote . data e Horário do Certame: 21 de junho de 2017 às 09:30min . 
Empresas Vencedoras: distribuidora bIomasTEr lTda - mE nos 
lotes 1 e 2 no valor total de r$ 275 .999,96 . Valor Total licitado: r$ 
275 .999,96 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos) . local Para Informações: secretaria 
Municipal de Saúde, Rua Teófilo Otoni, 421, Centro - CEP 35020600 
- Governador Valadares/mG, bem como no endereço eletrônico http://
transparencia .valadares .mg .gov .br/licitacoes . Governador Valadares/
mG, 21 de junho de 2017 . ruy moreira de Carvalho - secretário muni-
cipal de saúde .

5 cm -21 976366 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES–

Extrato de Contrato 036/2017 ref . Processo administrativo nº 
032/2017–dispensa nº014/2017 . objeto: Contratação de engenheiro 
de trânsito para garantir eficaz funcionamento da sinalização e trá-
fico de usuários das vias do Município de Guanhães/MG, Contratada: 
sinatran-sinalização Nacional de Trânsito, CNPJ:02 .147 .188/0001-20 .
Valor do Contrato:r$7 .840,00 Vigência:20/04/2017 à 19/12/2017 . José 
Maria Pires de Andrade – Pregoeiro Oficial.
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato de Contrato 
030/2017 ref . Processo administrativo nº 033/2017 – dispensa nº 
015/2017. Objeto: Contratação de leiloeiro oficial devidamente regis-
trado na Jucemg, com experiência na realização de leilões Judiciais ou 
Extrajudiciais para promover alienação de bens inservíveis do muni-
cípio de Guanhães-mG, Contratada: Patrícia Graciele de andrade 
souza CPF:050 .424 .956-81 .Valor do Contrato r$ 7 .400,00 Vigência 
10/04/2017 à 31/12/2017 . José maria Pires de andrade – Pregoeiro 
Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato de aditivo 
002/2017 do contrato nº 37/2016 ref . Processo 83/2016 – Inexigibi-
lidade nº 02/2016 . objeto: Contratação de Escritório de advocacia 
para acompanhamento das demandas junto ás instâncias superiores . 
Contratado: Mauro Bomfim Advocacia e Consultoria Jurídica S/C, 



 12 – quinTa-feira, 22 de Junho de 2017 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
CNPJ:05 .908 .905/0001-88 Valor: r$ 35 .000,0  .Vigência 02/06/2017 à 
02/11/2017. José Maria Pires de Andrade – Pregoeiro Oficial.
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs–Extrato de ata de regis-
tro de Preço 029/2017 ref . processo nº 026/2017 – Pregão 008/2017 . 
objeto: registro de Preços Prestação de serviços de Fornecimento e 
Instalação de Placas de sinalização de Trânsito, Contratado: adriana 
sales assunção e silva CNPJ:12 .762 .310/0001-22  . Valor do Contrato: 
r$ 427 .105,00 Vigência 30/05/2017 à 30/05/2018 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato de ata 
de registro de Preço 030/2017 ref . processo nº 026/2017 – Pregão 
008/2017 . objeto: registro de Preços Prestação de serviços de Forne-
cimento e Instalação de Placas de sinalização de Trânsito, Contratado: 
Comercial belvedere ltda- me CNPJ:20 .229 .406/0001-58  . Valor do 
Contrato: r$255 .480,00 Vigência 30/05/2017 à 30/05/2018 . José maria 
Pires de Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato de ata 
de registro de Preço 031/2017 ref . processo nº 026/2017 – Pregão 
008/2017 . objeto: registro de Preços Prestação de serviços de Forne-
cimento e Instalação de Placas de sinalização de Trânsito, Contratado: 
Construtora Enios Xavier ltda- me CNPJ:10 .721 .262/0001-07  . Valor 
do Contrato: r$ 220 .000,00 Vigência 30/05/2017 à 30/05/2018 . José 
Maria Pires de Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato de ata 
de registro de Preço 032/2017 ref . processo nº 026/2017 – Pregão 
008/2017 . objeto: registro de para Prestação de serviços de Forne-
cimento e Instalação de Placas de sinalização de Trânsito . Contratado: 
sinatran- sinalização Nacional de Trânsito CNPJ:02 .147 .188/0001-20 .
Valor: r$154 .250,00 Vigência 30/05/2017 à 30/05/2018 . José maria 
Pires de Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs declara deserto o pro-
cesso de Credenciamento nº 04/2017 para contratação de empresas 
especializada para serviço de diagnóstico por exame de mamografia, 
por não acudirem interessados  . José maria Pires de andrade – Pre-
goeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato de Contrato 
nº 045/2017 ref . processo nº 044/2017 – dispensa 022/2017 . objeto: 
locação de Imóvel para o funcionamento do PsF- regional VII, do 
município de Guanhães/mG, Contratado: Erison Pereira miranda 
CPF:045 .842 .726-89  .Valor do Contrato: r$1 .404,00 mensal Vigên-
cia 22/05/2017 à 21/05/2018 . José maria Pires de andrade – Prego-
eiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 011/2017 ref . processo nº 005/2016 – Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: barbara Heliodora Trans-
portadora ltda-me CNPJ:10 .945 .631/0001-37  .Valor do aditivo: 
r$13 .764,00 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 012/2017 ref . processo nº 005/2016 – Pre-
gão 003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar 
do município de Guanhães/mG, Contratado: agencia de Viagens e T 
urismo TJ Turismo ltda CNPJ:17 .448 .963/0001-55  .Valor do aditivo: 
r$60 .387,20 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 013/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: HGs Transportadora ltda 
–me CNPJ:16 .876 .727/0001-77  .Valor do aditivo: r$18 .548,85 Vigên-
cia 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Prego-
eiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 014/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: Transportadora aline ltda 
CNPJ:04 .447 .577/0001-05  .Valor do aditivo: r$22 .122,84 Vigência 
31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Pregoeiro 
Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 015/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: Elza martins de oliveira 
silva Transportes –me CNPJ:23 .492 .653/0001-30 Valor do aditivo: 
r$9 .318,00 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 016/2017 ref . processo nº 005/2016–Pre-
gão 003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Esco-
lar do Município de Guanhães/MG, Contratado: Jaider Wanderson 
de Pinho azevedo- me CNPJ:04 .566 .577/0001-16 Valor do aditivo: 
r$76 .020,99 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 017/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: Fabiana de souza Fernan-
des, CNPJ:17 .266 .547/0001-36 Valor do aditivo: r$ 5 .859,00 Vigên-
cia 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Pregoeiro 
Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 018/2017 ref . processo nº 005/2016–Pre-
gão 003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Esco-
lar do município de Guanhães/mG, Contratado: Zenitur Transportes 
ltda -me, CNPJ:12 .959 .558/0001-88 Valor do aditivo: r$ 50 .797,22 
Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Pre-
goeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 019/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado:sapucaia mercearia restau-
rante e Transporte ltda , CNPJ:12 .958 .026/0001-26 Valor do aditivo: 
r$ 4 .712,00 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 020/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: Putuscar Transportes ltda 
, CNPJ:08 .672 .788/0001-94 Valor do aditivo: r$ 17 .828,10 Vigên-
cia 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Prego-
eiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 021/2017 ref . processo nº 005/2016–Pre-
gão 003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Esco-
lar do município de Guanhães/mG, Contratado: danilo Pinheiro , 
CNPJ:19 .513 .688/0001-31 Valor do aditivo: r$ 5 .270,00 Vigência 
31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Pregoeiro 
Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 022/2017 ref . processo nº 005/2016–Pregão 
003/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado: reginaldo Germano da 
silva Transportes -me , CNPJ:12 .981 .375/0001-69 Valor do aditivo: 
r$ 11 .594,00Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 023/2017 ref . processo nº 042/2016–Pregão 
009/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar 
do Município de Guanhães/MG, Contratado: Jaider Wanderson de 
Pinho azevedo -me , CNPJ:04 .566 .577 .0001-16 Valor do aditivo: 
r$8 .745,10 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de 
Andrade – Pregoeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 024/2017 ref . processo nº 042/2016–Pre-
gão 009/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Esco-
lar do município de Guanhães/mG, Contratado:anizio da silva 
assunção,CNPJ:10 .680 .526/0001-13Valor do aditivo: r$6 .944,00 
Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria Pires de andrade – Pre-
goeiro Oficial
PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo 
aditivo do Contrato nº 025/2017 ref . processo nº 042/2016–Pregão 
009/2016 . objeto: Contratação de serviço de Transporte Escolar do 
município de Guanhães/mG, Contratado:almeida e seabra Trans-
porte ltda -me,CNPJ:c Valor do aditivo: r$ PrEFEITura muNI-
CIPal dE GuaNHÃEs– Extrato 1º Termo aditivo do Contrato nº 
024/2017 ref . processo nº 042/2016–Pregão 009/2016 . objeto: Contra-
tação de serviço de Transporte Escolar do município de Guanhães/mG, 
Contratado:anizio da silva assunção,CNPJ:10 .680 .526/0001-13Valor 
do aditivo: r$6 .944,00 Vigência 31/05/2017 à 31/07/2017 . José maria 
Pires de Andrade – Pregoeiro Oficial

37 cm -21 976468 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES – mG 

– aviso de licitação, Pregão Presencial nº 021/2017– objeto: Contra-
tação de prestação de serviços de aulas de JIu JITsu para atender o 
projeto vencer integrado ao CRAS, com a finalidade de atender o Ser-
viços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de 

Guanhães-mG, Julgamento: menor Preço por Item, data de abertura: 
05/07/2017 09:00h . o edital e anexos estão a disposição de interes-
sados no depto . de licitações na Praça Néria Coelho Guimarães, nº 
100 – Centro ou pelo site: www .guanhaes .mg .gov .br . maiores infor-
mações . Pelo Tel: (33) 3421-1501 . José maria Pires de andrade - Pre-
goeira Oficial.

3 cm -21 976460 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArDA-mÔr/mG

 Processo licitatório 054/2014 – Pregão Presencial nº 038/2014 Termo 
aditivoref . ao contrato nº 091/2014 . Contratante: Prefeitura municipal 
de Guarda-môr . Contratada: Guilherme Francisco Pires 10761565680 . 
objeto: aquisição de material esportivo para o município de Guarda-
môr conforme CoNVÊNIo-sETEs nº 16/2014 e contrapartida do 
município . Cláusula Primeira – Prazo E Prorrogação . Vigência: até 
31/12/2015 . Edgar Jose de lima - Prefeito municipal .

2 cm -21 976145 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAXuPÉ 

– 2º Termo aditivo ao Contrato nº 136/2016 originado da realização 
da Dispensa de Licitação nº 060/2016, firmado com a empresa Cons-
trutoramonte belo Eireli – EPP . objeto: aditamento de valor contra-
tual . Valor: 52 .104,82 . Fundamento legal: artigo 65, § 1º da lei Federal 
nº 8 .666/93 . Guaxupé, 13/06/2017 – Eliton Israel Pereira – secretário 
municipal de obras e desenvolvimento urbano .

2 cm -21 976159 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iAPu/mG

 EXTraTo dE aTa dE rEGIsTro dE PrEços - PrEGÃo 
PrEsENCIal rP 025/2017 . Processo administrativo: 0105/2017 
- modalidade: Pregão Presencial rP 025/2017 . Pelo presente instru-
mento, a Prefeitura municipal de Iapu/mG, neste ato representado 
pelo seu Prefeito municipal sr . José Carlos de barros, rEsolVE 
registrar os preços das empresas: Jr Pneus ltda Inscrita no CNPJ Nº 
23 .824 .782/0001-89 e renova Tração recapagem ltda-EPP, Inscrita 
no CNPJ sob o nº . 22 .317 .892/0001-91, através das atas de registro 
de Preços nº 105 .1/2017 e nº 105 .2/2017, perfazendo um valor total da 
licitação de r$ 126 .468,00 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e ses-
senta e oito reais) . objeto: Prestações de serviços de reforma de pneus 
para a manutenção da frota de veículos médio e pesados da Prefeitura 
de Iapu/mG, Vigência da ata de 12 meses . 05/06/2017 .

3 cm -21 976439 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiAÍ-mG 

torna pública a raTIFICaçÃo da Inexigibilidade nº 03/2017, P . nº 
039/2017 . objeto: Contratação das bandas musicais marlus Viana, 
Espelho mágico, koringuinha do Forró, Trio Kassanikeo e mister Viber 
para apresentação de shows artísticos nos dias 16 a 18 de junho na tra-
dicional festa junina de Ibiaí-mg . Valor global: r$ 73 .680,00 (setenta 
e três mil seiscentos e oitenta reais) . Fundamento no art . 25, III da lei 
8666/93 . Ibiaí/mG, 06/06/2017 . larravardierie batista Cordeiro-Pre-
feito municipal

2 cm -20 975446 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG: 

Inexigibilidade de licitação Nº 007/17– Processo Nº 254/17 . Emba-
samento legal: o inciso III do artigo 25 da lei 8666/93 . CoNTra-
TAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM TAQUINHO SANFONEIRO 
Para rEalIZaçÃo da 1ª FEsTa JuNINa muNICIPal, No dIa 
24 dE JuNHo dE 2017 .Valor r$ 7 .896,00 . Com representação de 
exclusividade da Empresa bErNardEs PromoçõEs arTIsTI-
Cas EIrElI mE . show previsto das 20hs30min e término às 01:00hs . 
Ibiraci, 21 de Junho de 2017 . antônio lindenberg Garcia – Prefeito 
de Ibiraci .

3 cm -21 976294 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iGArATiNGA, 

torna público abertura do Pl n° 73/17, Pregão Presencial n° 41/17 e 
registro de Preço n° 27/17 . objeto: aquisição eventual e futura de 
medicamentos . abertura dia 10/07/2017 às 09:00 horas . dotações 
orçamentárias: Fichas – 359 e 619 . o edital encontra-se na Prefeitura 
ou no site www .igaratinga .mg .gov .br . mais informações (37) 3246-
1134 ou fax (37) 3246-1404 . Igaratinga, 21/06/17 – Geraldo Fábio de 
menezes - Pregoeiro .

Prefeitura municipal de Igaratinga, torna público abertura do Pl n° 
74/17, Pregão Presencial n° 42/17 e registro de Preço n° 28/17 . objeto: 
aquisição eventual e futura de medicamentos . abertura dia 11/07/2017 
às 09:00 horas . dotações orçamentárias: Fichas – 358 e 359 . o edi-
tal encontra-se na Prefeitura ou no site www .igaratinga .mg .gov .br . 
mais informações (37) 3246-1134 ou fax (37) 3246-1404 . Igaratinga, 
21/06/17 – Geraldo Fábio de menezes - Pregoeiro .

4 cm -21 976373 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA. 

o secretário municipal de saúde comunica o resultado do Pregão 
27/2017 - material médico hosp . as empresas venceram os respecti-
vos códigos: mastermed Com . ltda: 27918 e 28299; Cir . Fernandes 
Com . mat . Cir . Hosp – soc . ltda: 10612, 17776, 21826, 21827 e 30231 . 
Cópia ata e-mail: fundosaude@ipatinga.mg.gov.br, Ededwin Windsor 
Greffe da Cruz, secretário de saúde, em 21/06/2017 .

2 cm -21 976492 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAGuArA mG.

Proc. 65/2017 – Dispensa 21/2017. Despacho de Ratificação: Funda-
mentação: art . 24, VIII da lei 8 .666/93 . o Prefeito municipal torna 
público ratificação da dispensa para contratação da EMPRESA BRA-
sIlEIra dE CorrEIos E TElÉGraFos . Valor previsto anual 
de r$50 .000,00 . Itaguara 19/06/2017 . Geraldo donizete de lima . 
Prefeito . 

2 cm -21 976175 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAJuBá/mG

- Credenciamento nº 002/2017 . objeto: Credenciamento de instituições 
financeiras para prestação de serviço de empréstimo consignado aos 
servidores e agentes políticos com desconto em folha de pagamento e 
repasse de 2% (dois por cento) ao municipio - semad . o recebimento da 
documentação será a partir de 26 de junho de 2017 das 12 às 17horas . 
os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no edi-
tal . Edital na integra – www .itajuba .mg .gov .br . mais Informações pelo 
telefone (35) 3692-1735 . Itajubá, 20 de junho de 2017 . Giovani Vini-
cios raponi – Presidente da CPl .

3 cm -21 976247 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA - 
Tomada dE PrEços Nº 0004/2017 – obJETo: Contratação de 
serviços de confecção de sarjeta e meio fio de concreto. Abertura: 
10/07/2017 as 09:00 horas . Todos os interessados em participar das lici-
tações supra poderão obter cópia completa do edital no site do muni-
cípio de Itamarandiba: www .itamarandiba .mg .gov .br, ou no depto . 
licitações da Prefeitura municipal de Itamarandiba ou solicitado pelo 
e-mail: licitacao@itamarandiba .mg .gov .br, fone: (38) 3521 .3172 . José 
adilson oliveira - Pregoeiro

2 cm -21 976389 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA
PrEGÃo ElETroNICo Nº 0060/2017

a Prefeitura municipal de Itamarandiba/mG torna público o regis-
tro de Preços objetivando o registro de Preços para Contratação de 
serviços/horas trabalhadas de eletricista, lanternagem, serviços mecâ-
nicos em geral, escaneamento eletrônico, tapeçaria, tornearia e solda 
para manutenção corretiva e preventiva de máquinas, veículos leves e 
pesados pertencentes ao município . recebimento das propostas: do dia 
21 .06 .2017 ao dia 05 .07 .2017 . abertura das propostas: dia 05 .07 .2017 
as 09:00 horas, no endereço web: www .portaldecompraspublicas .com .
br .os interessados poderão adquirir gratuitamente o edital completo nos 
endereços web: www .portaldecompraspublicas .com .br, www .itamaran-
diba .mg .gov .br ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba .mg .gov .
br, ou ainda na sede da Prefeitura municipal de Itamarandiba, sita a 
rua Tabelião andrade, 205 centro – Itamarandiba/mG . Informações e 
esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro pelo telefone 
(38) 3521 .3172 . José adilson oliveira – Pregoeiro .

4 cm -21 976092 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmoGi - mG 

através do Prefeito municipal no uso de suas atribuições legais rati-
fica e firma Contrato ref. ao Proc. nº 175/17, Inexigibilidade nº 05/17, 
cujo objeto é “Contratação de show artístico musical da dupla sertaneja 
“Jeferson & Kauan”, para realização do evento denominado Conhe-
cendo minha Cidade, a se realizar no dia 24 de Junho de 2017, sendo 
comemoração do aniversário de 145 anos desta cidade de Itamogi”, 
com a empresa: marIa do Carmo da sIlVa 28618173649, CNPJ 
26 .854 .552/0001-50, pelo valor global de r$ 20 .000,00 . Itamogi/mG, 
20/06/2017 - ronaldo Pereira dias - Prefeito municipal

3 cm -20 975986 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTANHANDu - 
aviso de licitação – Pregão Presencial n° 41/2017 – objeto: seleção 
e contratação de empresa especializada em provimento de acesso à 
rede de dados da internet (sCm – serviço de comunicação multimí-
dia) conforme resoluções nº 614/13 da aNaTEl e demais resoluções e 
regulamentos para atender aos diversos setores da prefeitura municipal 
de Itanhandu/mG . sessão dia 04/07/2017 às 09h:00 min . Informações 
na Prefeitura . Praça amador Guedes, n° 165 . Tel 35 3361-2000 . Edi-
tal no site www .itanhandu .mg .gov .br . marcos alexandre de Carvalho 
– Pregoeiro .

3 cm -21 976235 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DEiTATiAiuÇu – mG–

 Processo licitatório nº 015/2017 – modalidade concorrência nº 02/2017 
– Empresa vencedora do certame: maia Engenharia e Construções 
ltda . CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE ITaTIaIuçu – Processo licitatório 
nº 083/2017 - torna público que às 13h30min do dia 05/07/2017, fará 
realizar o pregão presencial nº 054/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de retirada e coloca-
ção de vidros e montagem de divisórias de vidro temperado, exclusiva-
mente para participação de microempresas – mE, empresas de pequeno 
porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos, as espe-
cificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital. Este edital estará disponível na internet, através do 
sítio oficial www.itatiaiucu.mg.gov.br.

PrEFEITura muNICIPal dE ITaTIaIuçu – Processo licitatório 
nº 082/2017 - torna público que às 08h30min do dia 05/07/2017, fará 
realizar o pregão presencial nº 053/2017, cujo objeto é a compra de 
vidros e divisórias de vidro temperado, para fornecimento de uma só 
vez, exclusivamente para participação de microempresas – mE, empre-
sas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos 
máximos, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desem-
penho e qualidade definidos no edital. Este edital estará disponível na 
internet, através do sítio oficial www.itatiaiucu.mg.gov.br.

6 cm -21 976461 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG

, Pregão Presencial nº 043/2017, Tomada de Preços nº 004/2017, 
Tomada de Preços nº 005/2017, torna público os avisos de licitação 
e revogação:
- Processo licitatório nº 092/2017, Pregão Presencial n .º 043/2017 . 
objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais didá-
ticos, materiais de papelaria, materiais de escritório, suprimentos de 
informática e outros matérias diversos para atender as necessidades da 
secretaria municipal de assistência social . abertura: 04/07/2017 às 
08:00 horas . Tipo: menor Preço . Critério de Julg .: “Por Item” . marizé-
lia Carla Gonçalves – Pregoeira Oficial
- revogação do Processo licitatório nº 089/2017, Tomada de Preços n .º 
004/2017, para contratação de empresa para execução de obras de reca-
peamento de pavimentação as asfáltica de vias públicas do município 
de Japonvar/mG, conforme detalhados nos projetos, planilhas, memo-
riais descritivos . E-mail: japonvarlicitacao@gmail .com  . Juliane alves 
Correa . Presidente da Comissão Permanente de licitação .
- Processo licitatório nº 093/2017, Tomada de Preços n .º 005/2017, 
para contratação de empresa para execução de obras de recapeamento 
de pavimentação as asfáltica em CbuQ (Concreto betuminoso usi-
nado Quente) de vias públicas do município de Japonvar/mG, con-
forme detalhados nos projetos, planilhas, memoriais descritivos . data 
de Cadastramento até dia 05/07/2017 . Entrega e abertura dos enve-
lopes: 10/07/2017 às 08h00min . Tipo: menor Preço . regime de Exe-
cução: “Execução Indireta . Empreitada por Preço Global” . E-mail: 
japonvarlicitacao@gmail .com  . Juliane alves Correa . Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

6 cm -21 976233 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA – 

Tomada dE PrEços N .º 005/2017– CPl/ss - Processo n .º 
4660/2017 – a Comissão informa aos interessados que está disponível 
no endereço eletrônico https://www .pjf .mg .gov .br/secretarias/cpl/edi-
tais/outras_modalidades/2017/index.php uma retificação referente ao 
Edital da Tomada de Preços n .º 005/2017 – ss . Informa-se ainda, que 
a licitação tem a sua data de abertura adIada para o dia 12 .07 .2017 
às 9h30 a se realizar na sala de licitações da CPl, na av . brasil, 2001 
– 6º andar . Juiz de Fora, 21 de junho de 2017 . a) raFaEla mEdINa 
CurY – Presidente da Comissão Permanente de licitação da PJF .

3 cm -21 976275 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA 

– referência: CoNCorrÊNCIa N .º 002/2017 – sETTra - Processo 
n .º 2583/2017 – a Comissão informa que foram apresentados recur-
sos referentes ao resultado da análise das propostas comerciais no pro-
cedimento licitatório em epígrafe . Comunica-se que o prazo para as 
contrarrazões dos recursos apresentados será de 05 (cinco) dias úteis, 
conforme previsto na Lei n.º 8.666/93 e começará a fluir a partir da 
data deste aviso no DOM - Diário Oficial do Município e DOE/MG - 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. A peça recursal se encontra 
à disposição dos interessados para vistas no 6º andar do prédio sede da 
Prefeitura localizado na av . brasil, 2001, no horário de 9:00 às 11:30 e 
de 14:30 às 17:30 horas . Juiz de Fora, 21 de junho de 2017 . a) raFa-
Ela mEdINa CurY – Presidente da Comissão Permanente de lici-
tação da PJF .

3 cm -21 976052 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA – 

EmCasa – EdITal dE CoNVoCaçÃo – assEmblEIa GEral 
ordINÁrIa E EXTraordINÁrIa – o Presidente do Conselho 
de administração da Empresa regional de Habitação de Juiz de Fora 
s/a – EmCasa – CNPJ – 23 .871 .429/0001-50, convoca os acionistas 
da companhia para comparecerem à 31ª . assembleia Geral ordinária 
e 69 .ª assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de 
junho de 2017, às 09:00 horas, em sua sede social na avenida sete de 
setembro, n .º 975, bairro Costa Carvalho, nesta cidade, com a seguinte 
ordem do dia: a) assEmblÉIa GEral ordINÁrIa: 1 – Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício de 2016; 2 – Deliberar sobre 
a destinação do lucro líquido do exercício caso ocorra e a distribui-
ção de dividendos; 3 – Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar 
sua remuneração . b) assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa: 1 
– Exoneração a pedido do diretor Técnico e social da EmCasa; 2 – 
Indicação de novo diretor Técnico e social da EmCasa e de novo 
Responsável Técnico da EMCASA; 3 – Rerratificação da Ata da 59ª 
aGE referente ao prazo de mandato do Conselho de administração; 
4 – substituição de membros do Conselho de administração; 5 – rer-
ratificação da 55ª AGE referente às medidas do Lote 1, localizado no 
loteamento sant’ana, nesta cidade 6 – Integralização do capital social 
da EmCasa da quantia de r$ 656 .000,00 (seiscentos e cinquenta e 
seis mil reais) oriundos de repasse da Prefeitura de Juiz de Fora, através 
do Processo administrativo nº 5848/2016; 7 – aprovação do aumento 
do capital social; 8 – Consolidação do Estatuto social da EmCasa, 
9 - outras matérias de cunho legal . Juiz de Fora, 13 de junho de 2017 . 
a) amaurY CourI – Presidente do Conselho de administração da 
EmCasa .

7 cm -14 974747 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG 

torna público o Edital Pregão Presencial 039/2017, referente à aquisi-
ção parcelada de materiais de expediente . a realizar-se dia 05/07/2017 
às 08h00min . Informações de 11 às 16 horas pelo 34-3824-2000 ou 
através do e-mail licitacao@lagoaformosa .mg .gov .br, Edital dispo-
nível no site: www .lagoaformosa .mg .gov .br  . lagoa Formosa, mG, 
21/06/2017 . João martins de Paula . Prefeito municipal .

2 cm -21 976378 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS/mG

 . aviso de resultado de Julgamento e Homologação no dia 20/06/2017 
do Processo licitatório nº 047/2017 - Pregão n° 032/2017 . aquisi-
ção de veículos . vencedoras: laveli lavras Veículos lTda, CNPJ nº 
19 .833 .425/0001-00; by moto lavras Veículos e Peças lTda, CNPJ 
nº 20 .407 .748/0001-10; saint Emilion automóveis Peças e serviços 
lTda, CNPJ nº 00 .836 .942/0001-04; e, Companhia mineira de auto-
móveis lTda, CNPJ nº 24 .344 .495/0001-34 . assim sendo homologo 
em nome das vencedoras: márcia regina Guedes - secretária muni-
cipal de saúde, Cláudia das Neves Vieira lopes Carvalho -secretária 
municipal de Educação, Talles silva monteiro - secretário municipal 
de obras, regulação urbana e defesa Civil, e, Cintia Cristina Fernan-
des - secretária de desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio 
e mobilidade urbana .

3 cm -21 976224 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS/mG. 

aviso de Publicação de Nova data do Processo licitatório nº 115/2017 
- Pregão 069/2017 . menor Preço por Item . licitação destinada exclu-
sivamente para participação de microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos dispostos nalC nº 123/06, redação dada pela lC nº 
147/14 . registro de Preços para futura e eventual aQuIsIçÃo dE 

ProduTos alImENTÍCIos, sErVIço dE buFFET, ForNECI-
mENTo dE rEFEIçÃo E CEsTa bÁsICa . data de apresentação 
de envelopes e julgamento: 09h00min do dia 05/07/2017 . o Edital 
encontra-se na sede da Prefeitura municipal, à av . dr . sylvio meni-
cucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy ou pelo site www .lavras .
mg .gov .br . Telefax: (35)3694-4022 . rodrigo moretiPedroza – Gerente 
de licitações .

3 cm -20 975961 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS/mG.

 Aviso de Retificação Processo Licitatório n° 96/2017, Pregão Regis-
tro de Preços n° 54/2017 . menor Preço por Item . licitação destinada 
exclusivamente para participação de microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos dispostos na lC nº 123/06, redação dada 
pela lC nº 147/14 . registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de sistemas hidráulicos de bombas d’água e serviços para manutenção 
dos poços artesianos em comunidades rurais. Retificação no item 11.4 
QualIFICaçÃo ECoNÔmICo – FINaNCEIra . a data de apre-
sentação dos envelopes e Julgamento permanece a mesma: 14h00min 
do dia 07/07/2017 . o Edital encontra-se na sede da Prefeitura munici-
pal, à av . dr . sylvio menicucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy 
ou pelo site www .lavras .mg .gov .br . Telefax: (35)3694-4022 . rodrigo 
moreti Pedroza – Gerente de licitações

3 cm -21 976226 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA – 

republicação Pregão Presencial 056/2017 . objeto: registro de Preço 
para contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem 
visando à implantação e manutenção de jardins públicos, arborização 
urbana na sede e demais distritos e subdistritos de mariana . abertura: 
05/07/2017 às 08h45min . Informações e Edital: Praça JK s/Nº, Centro- 
mariana mG, de 08:00 às 17:00 horas . site: www .pmmariana .com .br, 
e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail .com . Tel: (31)35579055 . 
mariana 21 de junho de 2017

Prefeitura municipal de mariana – Pregão Presencial 063/2017 . Par-
ticipação exclusiva de mE, EPP e mEI, conforme lei complementar 
n°123/06 e lei 147/14 . objeto: registro de Preço para aquisição de 
água mineral para atender os eventos esportivos promovidos pelo setor 
de desportos, deste município . abertura: 04/06/2017 às 08h45min . 
Informações e Edital: Praça JK s/Nº, Centro- mariana mG, de 08:00 
às 17:00 horas . site:www .pmmariana .com .br, e-mail: licitacaoprefei-
turademariana@gmail .com . Tel: (31)35579055 . mariana 21 de junho 
de 2017

4 cm -21 976429 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG

aviso Proc .100/17 - Pregão Pres . p/ registro de Preços 29/17, obj: 
aquisição de materiais odontológicos . Credenciamento 04/07/17 às 
09hr .

aviso Proc .102/17 - Pregão Presencial 30/17, obj: aquisição de moto-
cicleta nova, zero quilometro, acessórios e equipamento de segurança 
para o condutor . Credenciamento 05/07/17 às 09hr .

2 cm -21 976409 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG:

 Termo de Homologação ao Processo licitatório n° 45/2017 Pregão 
Presencial rP nº 30/2017 para Contratação de Empresa Para Forne-
cimento e Instalação de Forro PVC em atendimento a solicitação da 
secretaria municipal de Educação, com a empresa vencedora do cer-
tame: CoNsTruTora bmV lTda mE . José Hailton de Freitas – 
Prefeito municipal .

2 cm -21 976232 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG .

 resultado . Processo licitatório nº 48/2017 Pregão Presencial rP nº 
33/2017 . Fica declarado dEsErTo o referido Processo licitatório 
devido não ter comparecido nenhum interessado em participar do cer-
tame . Nilson – Pregoeiro municipal .

 PrEFEITura muNICIPal dE marTINHo CamPos/mG . Termo 
de Ratificação. Processo Licitatório nº 52/2017 Dispensa de Licita-
ção nº 009/2017 . locação de um imóvel para instalação do arquivo 
da Prefeitura municipal de martinho Campos . Proprietário: Humberto 
lopes Cançado . data: 14/06/2017 . José Hailton de Freitas – Prefeito 
municipal .

3 cm -21 976182 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG

 – ErraTa Processo licitatório 49/Pmm/2017, Pregão Presencial 
36/Pmm/2017, cujo objeto é o registro de Preço para aquisição de 
Abrigo Urbano, conforme especificações constantes no anexo IV do 
instrumento convocatório . Torna público para conhecimento dos inte-
ressados os esclarecimentos: deverá ser apresentado junto à documen-
tação: 7.5- Qualificação técnica: a) Prova de regularidade da empresa 
perante a entidade profissional competente, através de apresentação da 
Certidão de registro de Pessoa Jurídica do CrEa em vigor na data 
da entrega das propostas, b) Prova regularidade junto à entidade pro-
fissional, do responsável técnico, através de apresentação da Certidão 
de registro de Pessoa Física do CrEa em vigor na data da entrega 
das propostas, c) Pelo menos um atestado técnico da empresa, demons-
trando a execução dos serviços nos moldes do §1º, do art . 30, da lei nº 
8 .666/93 2) a Pregoeira esclarece que deverá ser observado na elabora-
ção da Proposta Comercial, o fornecimento com a instalação dos abri-
gos . 3) Quanto aos locais a serem entregues/instalados, serão aqueles 
informados pela secretaria requisitante, no momento do pedido . res-
saltando, ainda, que por se tratar de abrigo de ônibus e, em diversas 
unidades, as instalações ocorrerão em diversos pontos do município de 
matozinhos . 4) o prazo de entrega, do objeto ora mencionado, é de até 
30 (trinta) dias, a contar da emissão da NaF (Nota de autorização de 
fornecimento) . Em virtude dos esclarecimentos realizados, a Pregoeira, 
conforme determinado no artigo 21, § 4º, da lei 8 .666/93, informa que 
a entrega da documentação e proposta comercial, ocorrerá na data, de 
07/07/2017 às 09:30h . as demais cláusulas permanecem inalteradas . 
dr . antonio divino de souza . Prefeito municipal . Contato: (31) 3712-
4083 ou (31) 3712-4512 .

6 cm -21 976009 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG–

 Processo licitatório 56/Pmm/2017, Pregão Presencial 42/Pmm/2017, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é: 
registro de Preço para Contratação de empresa na locação de veículo 
tipo ônibus destinada ao atendimento das secretarias de Educação e 
desenvolvimento social nos eventos de competições esportivas, excur-
sões artísticas, grupos folclóricos, visitas a museus e etc . conforme pla-
nilha de quantitativos descritos no anexo IV do Instrumento Convoca-
tório, com abertura para o dia 05/07/2017 às 14:00h . o edital já esta 
disponível no site www .matozinhos .mg .gov .br; e deverá ser solicitado 
através do e-mail comprasdiretas@matozinhos .mg .gov .br . a solicita-
ção deverá conter os dados completos da empresa e telefone de contato . 
dr . antonio divino de souza . Prefeito municipal . Contato: (31) 3712-
4083 ou (31) 3712-4512 .

3 cm -21 976277 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE miNAS NoVAS/mG

Torna público abertura Pregão Presencial nº . 039/2017 . objeto: reg . 
Preços p/ eventual aquis . materiais e equipamentos abastecimento 
água e construção, com abertura às 09:00 horas dia 03/07/2017 . 
Informações:(33)3764 .2490 . alessandro m . barbosa . Pregoeiro .

1 cm -21 976005 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE miNAS NoVAS/mG

Torna público abertura Pregão Presencial nº . 040/2017 . objeto: reg . 
Preços prestação de serviço especializado manut . veículos da frota 
municipal, com abertura às 09:00 horas do dia 04 de julho de 2017 . 
Informações:(33)3764 .2490 . alessandro m . barbosa . Pregoeiro .

1 cm -21 976006 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE miNAS NoVAS/mG

Torna público abertura Pregão Presencial nº . 043/2017 . objeto: reg . 
Preços p/ eventual prestação serviço perfuração de poços artesianos, 
atendendo a demanda municipal, com abertura às 09:00 horas do dia 
06 de julho de 2017 . Informações:(33)3764 .2490 . alessandro m . bar-
bosa . Pregoeiro .

2 cm -21 976453 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG– 

Extrato de ata - Processo licitatório Nº 072/2017 - Pregão Pre-
sencial Nº 028/2017 – Natalia distribuidora ltda - mE, CNPJ: 
04 .930 .131/0001-29, Valor Total r$147 .350,70, distribuidora lopes 
aquino Comércio ltda, CNPJ: 22 .820 .165/0001-42, Valor Total 
r$18 .341,50 – objeto: registro de preço para futuras e eventuais aqui-
sições de materiais de higiene e limpeza pessoal . Vigência: 12 meses . 
mirabela/mG, 25 de maio de 2017 . solange mendes de almeida 
– Pregoeira .
PrEFEITura muNICIPal dE mIrabEla/mG – Extrato de 
ata - Processo licitatório Nº 075/2017 - Pregão Presencial Nº 



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 22 de Junho de 2017 – 13 
029/2017 - Contratada: Comercial Gutemberg ltda - mE, CNPJ: 
71 .315 .964/0001-77, Valor Total r$122 .189,74, Papelaria e distribui-
dora sulamericana ltda–EPP, CNPJ: 10 .670 .994/0001-07, Valor Total 
r$123 .160,71, Pascelly e Cia ltda - mE, CNPJ: 09 .208 .586/0001-59, 
Valor Total r$118 .773,13– objeto: registro de Preço para futuras e 
eventuais aquisições de materiais escolares, materiais didáticos e peda-
gógicos, materiais de expediente, dentre outros materiais . Vigência: 12 
meses . mirabela/mG, 23 de maio de 2017 . solange mendes de almeida 
– Pregoeira .
PrEFEITura muNICIPal dE mIrabEla/mG – Extrato de 
contrato - Processo licitatório Nº 081/2017 - Pregão Presencial Nº 
032/2017 – Wagner Nascimento da Silva, CNPJ: 27.465.463/0001-
85,Valor Total r$25 .275,00 – objeto: Prestação de serviços de bor-
racharia (montagem, desmontagem e vulcanização de pneus) nos veí-
culos leves, pesados e máquinas pertencentes à frota do município de 
mirabela-mG .Vigência: Início na data da assinatura (01/06/2017) até 
31/12/2017 . mirabela/mG, 01 de junho de 2017 . solange mendes de 
almeida – Pregoeira .
PrEFEITura muNICIPal dE mIrabEla/mG – Extrato de 
ata - Processo licitatório Nº 083/2017 - Pregão Presencial Nº 
034/2017 – líder Pneus ltda, CNPJ: 00 .464 .331/0001-82, Valor Total 
r$252 .411,00 – objeto: registro de Preço para futuras e eventuais 
aquisições de pneus e câmaras de ar . Vigência: 12 meses . mirabela/mG, 
30 de maio de 2017 . solange mendes de almeida – Pregoeira .
PrEFEITura muNICIPal dE mIrabEla/mG – Extrato de ata 
- Processo licitatório Nº 086/2017 - Pregão Presencial Nº 035/2017 
– marko Construtora - mE, CNPJ: 11 .463 .214/0001-10, Valor Total 
r$260 .545,59 – objeto: registro de Preço para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de construção, materiais elétricos, hidráulicos e 
ferramentas . Vigência: 12 meses . mirabela/mG, 08 de junho de 2017 . 
solange mendes de almeida – Pregoeira .

9 cm -21 976250 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo, 

EdITal dE lICITaçÃo, PrEGÃo PrEsENCIal - Nº 67/2017 . 
o secretário municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que fará realizar no dia 04 de julho de 2017, às 09:00 
horas no setor de licitações, da Prefeitura municipal de monte Car-
melo, situado à Praça Getúlio Vargas nº 242, bairro Centro, perante 
Comissão para tal designada, Pregão Presencial – nº 67/2017, tipo 
menor Preço por Item . Cujo objeto: refere-se à contratação de labo-
ratório para confecção de próteses dentarias, para os usuários do sus, 
conforme portaria nº 1585 de 02 de agosto de 2013 do ministério da 
saúde, para atender as necessidades do município de monte Carmelo 
– mG, para participação exclusiva de microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e microempreendedor Individual . Para obterem maiores 
informações os interessados poderão procurar a diretoria de licitação, 
de 08:00 às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880 ou ainda 
pelo e-mail licitacao@montecarmelo .mg .gov .br . o edital encontra-se a 
disposição dos interessados no site www .montecarmelo .mg .gov .br, ou 
na sede da Prefeitura . monte Carmelo, 20 de junho de 2017 . Iscleris 
Wagner Gonçalves Machado – Pregoeiro.

4 cm -21 976478 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTEZumA-mG. 

ErraTa rEFErENTE ao PrEGÃo PrEsENCIal Nº 033/2017 . 
altera a data de abertura doPrEGÃo PrEsENCIal Nº 033/2017 . 
obJETo: registro de preços para futura e eventual contratação de 
(mEI, mE, EPP) para fornecimento de materiais esportivos, desti-
nados a manutenção das secretarias deste município, onde consta 
dia28/06/2017 as 09h00min altera-se para o dia 29/06/2017 as 
09h00min . Informações através do telefone: (38) 3825 1198 e e-mail: 
licitação@montezuma .mg .gov .br . rafael lucas Frotas Vieira – Prego-
eiro Oficial. Montezuma/MG, 21 de Junho de 2017.

PrEFEITura muNICIPal dE moNTEZuma-mG . ErraTa 
rEFErENTE ao PrEGÃo PrEsENCIal Nº 034/2017 . altera-
ção do objeto doPrEGÃo PrEsENCIal Nº 034/2017 . onde se lê: 
registro de preços para futura e eventual contratação de (mEI, mE, 
EPP) para fornecimento de uniformes, destinados a manutenção das 
secretarias deste município, leia - se: registro de preços para futura e 
eventual contratação de (mEI, mE, EPP) para fornecimento de unifor-
mes e bolsas, destinados a manutenção das secretarias deste município . 
Informações através do telefone: (38) 3825 1198 e e-mail: licitação@
montezuma.mg.gov.br. Rafael Lucas Frotas Vieira – Pregoeiro Oficial. 
montezuma/mG, 21 de Junho de 2017 .

5 cm -21 976237 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muTum

EXTraTo dE CoNTraTos – 145 a 170/2017
Contrato 145/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e muTum 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME firmado em 03/04/2017, através do 
Pregão Presencial n . 020/2017 objeto seleção e registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos/máqui-
nas pesados pertencentes à frota do município de mutum, incluindo 
o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais da marca 
do veículo/equipamento, ou peças e acessórios similares, desde que de 
qualidade equivalente, mediante aprovação do município, compreen-
dendo os serviços de reparos mecânicos, funilaria, pintura, tornearia, 
sistema de molas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de 
freios, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços afins 
necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, com 
o valor estimado de r$ 946 .000,00 (novecentos e quarenta e seis mil 
reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 146/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e sd dIE-
SEL SERVIÇOS MECANICOS LTDA – ME firmado em 03/04/2017, 
através do Pregão Presencial n . 020/2017 objeto seleção e registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veí-
culos/máquinas pesados pertencentes à frota do município de mutum, 
incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais 
da marca do veículo/equipamento, ou peças e acessórios similares, 
desde que de qualidade equivalente, mediante aprovação do município, 
compreendendo os serviços de reparos mecânicos, funilaria, pintura, 
tornearia, sistema de molas, escapamentos, radiadores, suspensão, sis-
tema de freios, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços 
afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, 
com o valor estimado de r$ 142 .500,00 (cento e quarenta e dois mil e 
quinhentos reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 147/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e PaTrICK 
MOREIRA RODRIGUES 04664538685 firmado em 03/04/2017, atra-
vés do Pregão Presencial n . 020/2017 objeto seleção e registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veí-
culos/máquinas pesados pertencentes à frota do município de mutum, 
incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais 
da marca do veículo/equipamento, ou peças e acessórios similares, 
desde que de qualidade equivalente, mediante aprovação do município, 
compreendendo os serviços de reparos mecânicos, funilaria, pintura, 
tornearia, sistema de molas, escapamentos, radiadores, suspensão, sis-
tema de freios, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços 
afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, 
com o valor estimado de r$ 108 .000,00 (cento e oito mil reais) . Vigên-
cia até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 148/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e br 
ACESSO COMERCIAL EIRELI LTDA firmado em 05/04/2017, atra-
vés da Carta Convite n . 008/2017 objeto aquisição de Coletor biomé-
trico (relógio de Ponto) para atender a secretaria municipal de saúde e 
outras, com o valor total de r$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) . Vigência 
até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 149/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e Jra 
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME fir-
mado em 06/04/2017, através da Carta Convite n . 006/2017 objeto 
aquisição de Cestas básicas para atender as famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária, com o valor total de r$ 25 .412,40 (vinte 
e cinco mil quatrocentos e doze reais e quarenta centavos) . Vigência 
até 31 de dezembro de 2017 . rosângela lamarca de oliveira barce-
los – Pregoeira . 
Contrato 150/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e INVE-
JADA ELETRO LTDA – EPP firmado em 07/04/2017, através da Carta 
Convite n . 007/2017 objeto aquisição de móveis, eletrodomésticos e 
roupas de cama para atender a secretaria municipal de ação social, 
com o valor total de r$ 45 .149,20 (quarenta e cinco mil cento e qua-
renta e nove reais e vinte centavos) . Vigência até 31 de dezembro de 
2017 . 
Contrato 151/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e PlENa 
DIST. DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA – ME firmado em 
07/04/2017, através da Carta Convite n . 007/2017 objeto aquisição de 
móveis, eletrodomésticos e roupas de cama para atender a secretaria 
municipal de ação social, com o valor total de r$ 10 .468,90 (dez mil 
quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) . Vigência até 
31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 152/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e dmr 
FUNERÁRIA LTDA - ME firmado em 12/04/2017, através do Pregão 
Presencial n . 022/2017 objeto seleção e registro de preços para eventual 
e futura aquisição parcelada deprodutos e serviços funerários, sendo: 
urnas, ornamentações, preparação de corpos e serviços de translado 

para atender a secretaria municipal de desenvolvimento social e Tra-
balho em seus diversos setores, com o valor total de r$ 32 .200,00 
(trinta e dois mil reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 153/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e rEa-
LEZA ENGENHARIA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA firmado em 
13/04/2017, através da Carta Convite n . 009/2017 objeto Contratação 
de empresa para prestação de serviços de Inspeção Veiculares, con-
forme art . 136 do CTb, com o valor total de r$ 19 .400,00 (dezenove 
mil e quatrocentos reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 154/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e asso-
CIaçÃo dE aPoIo aos Idosos do baIrro JardIm INCoN-
FIDENCIA firmado em 25/04/2017, através do Pregão Presencial n. 
023/2017 objeto prestação de serviços de hospedagem, alimentação 
e transporte para pacientes e acompanhantes (sendo um total de 120 
(cento e vinte pacientes/mês) em tratamento médico hospitalar na 
cidade de belo Horizonte para atender a secretaria municipal de saúde, 
com o valor total de r$ 72 .000,00 (setenta e dois mil reais) . Vigência 
até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 155/2017 – 
Contrato 156/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e CElIo 
ALVES FERREIRA firmado em 03/04/2017, através da Inexigibili-
dade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e contratação de 
Facilitador de oficina – TEATRO atender CRAS E CREAS - Recurso 
do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 1 .050,00 (hum mil e cin-
qüenta reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 157/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e GEo-
VANE CERQUEIRA FONSECA firmado em 03/04/2017, através da 
Inexigibilidade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e contrata-
ção de Facilitador de oficina – CAPOEIRA/ JUI JITSU atender CRAS 
E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 
2 .100,00 (dois mil e cem reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 158/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e JaQuE-
LINE PINHEIRO DE LACERDA firmado em 02/05/2017, através da 
Inexigibilidade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e contra-
tação de Facilitador de oficina – PATCH APLIQUE atender CRAS 
E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 
1 .050,00 (hum mil e cinqüenta reais) . Vigência 02 (dois) meses . 
Contrato 159/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e lIdIa 
MARIA FIUZA firmado em 02/05/2017, através da Inexigibilidade/
Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e contratação de Faci-
litador de oficina – DESIGN DE SOBRANCELHA atender CRAS 
E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 
1 .050,00 (hum mil e cinqüenta reais) . Vigência 02 (dois) meses . 
Contrato 160/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e marGa-
RETH RODRIGUES DE OLIVEIRA firmado em 02/05/2017, através 
da Inexigibilidade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e con-
tratação de Facilitador de oficina – BOLO DECORADO atender CRAS 
E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 
1 .050,00 (hum mil e cinqüenta reais) . Vigência 02 (dois) meses . 
Contrato 161/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e VEro-
NICA DAMACENA DE CARVALHO firmado em 02/05/2017, através 
da Inexigibilidade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e con-
tratação de Facilitador de oficina – MANICURE/PEDICURE atender 
Cras E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de 
r$ 1 .050,00 (hum mil e cinqüenta reais) . Vigência 02 (dois) meses . 
Contrato 162/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e JosÉ 
MARIA DIAS DA CRUZ firmado em 02/05/2017, através da Inexi-
gibilidade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e contrata-
ção de Facilitador de oficina – CORTE DE CABELO atender CRAS 
E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 
2 .000,00 (dois mil reais) . Vigência 02 (dois) meses . 
Contrato 163/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e 
GABRIELA HUBNER SILVÉRIO – ME firmado em 04/05/2017, 
através do Pregão Presencial n . 024/2017 objeto seleção e registro 
de preços para eventual e futura aquisição de utensílios para atender a 
secretaria municipal de Educação, com o valor total de r$ 71 .350,20 
(setenta e um mil trezentos e cinqüenta reais e vinte centavos) . Vigência 
até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 164/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e PaTrI-
CIA GONÇALVES MONTEIRO firmado em 02/05/2017, através da 
Inexigibilidade/Credenciamento n . 003/2017 objeto seleção e contra-
tação de Facilitador de oficina – CORTE DE CABELO atender CRAS 
E CrEas - recurso do PaIF E PaEFI, com o valor mensal de r$ 
1 .050,00 (hum mil e cinqüenta reais) . Vigência 02 (dois) meses . 
Contrato 165/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e adaGIo 
CoNFECçõEs E EsTamPa Em rouPas E aCEssÓrIos lTda 
– ME firmado em 04/05/2017, através da Carta Convite n. 012/2017 
objeto aquisição de uniformes para atender as secretarias municipais 
de administração e da Educação dessa municipalidade, com o valor 
total de r$ 77 .995,00(setenta e sete mil novecentos e noventa e cinco 
reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 166/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e uNI-
CON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME firmado em 
12/05/2017, através da Carta Convite n . 013/2017 objeto Prestação 
de consultoria e assessoria especializada na área da saúde, compre-
endendo a capacitação nas áreas de: Vigilância em saúde, Vigilância 
sanitária, Pronto socorro, atenção Primária, Centro de atenção Psicos-
social, com o valor total de r$ 33 .600,00 (trinta e três mil e seiscentos 
reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 167/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e raN-
GILCAR POSTO E SERVIÇOS LTDA - EPP firmado em 12/05/2017, 
através do Pregão Presencial n . 025/2017 objeto seleção e registro de 
preço para eventual e futuro fornecimento de combustíveis na região de 
belo Horizonte para abastecimento da frota municipal, especialmente 
dos veículos em atendimento ao TFd (tratamento Fora de domicílio), 
com o valor total de r$ 127 .300,00 (cento e vinte e sete mil e trezentos 
reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 168/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e ulTra-
CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME firmado em 15/05/2017, 
através da Inexigibilidade/Credenciamento n . 001/2017 objeto creden-
ciamento de profissionais de nível superior na área de Saúde, tendo 
este contrato por finalidade a contratação de serviços médicos na espe-
cialidade de PlaNToNIsTa a ser prestado junto a(o) Pronto socorro 
municipal, no valor r$ 1 .500,00 (mil e quinhentos reais) por plantão 
de segunda a sexta-feira e o valor de r$ 2 .200,00 (dois mil e duzentos 
reais) por plantão em sábados, domingos e feriados . Vigência até 31 de 
dezembro de 2017 . 
Contrato 169/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e C . 
SANTO VIDAL – ME firmado em 16/05/2017, através da Carta Con-
vite n . 014/2017 objeto aquisição de livros e brinquedos para atender 
a secretaria municipal de da Educação dessa municipalidade, com o 
valor total de r$ 79 .619,00 (setenta e nove mil seiscentos e dezenove 
reais) . Vigência até 31 de dezembro de 2017 . 
Contrato 170/2017 - Prefeitura municipal de mutum (mG) e PolIs 
AUDITORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA – ME firmado em 
30/05/2017, através do Pregão Presencial n . 026/2017 objeto presta-
ção de serviço especializado de planejamento, organização e realização 
de concurso público e processo seletivo público para o provimento de 
cargos do quadro efetivo, de empregos públicos e de funções públicas 
no âmbito Prefeitura municipal de mutum, com o valor total de r$ 
29 .700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) . Vigência de 06 (seis) 
meses . rosângela lamarca de oliveira barcelos – Pregoeira . 

43 cm -21 976013 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG. 

Pregão Presencial nº 24/2017 . objeto: aquisição e montagem de con-
junto motobomba centrífuga de eixo horizontal para atender a secreta-
ria de Água e Esgoto . dia: 06/07/2017, às 13:30 . Editais disponíveis 
no site: www .novaera .mg .gov .br ou no setor de Compras: rua João 
Pinheiro, 91 – Centro – Nova Era/mG . laura maria Carneiro de araújo 
– Prefeita municipal .

2 cm -21 976303 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG

aVIso dE rEVoGaçÃo - Edital de alteração do Credenciamento 
005/2014 . a Prefeitura municipal de Nova lima, torna público que 
foi rEVoGado o Edital de alteração do Credenciamento 005/2014 . 
objeto: EXamEs EsPECIalIZados para atendimento dos usuários 
do sus/NoVa lIma . maiores informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura municipal de Nova lima, localizada à Praça bernadino de 
lima, n° 80, 4° andar – Centro, Tel: (31) 3541-4384 ou e-mail: licita-
cao@pnl .mg .gov .br .

2 cm -21 976476 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG

aVIso dE lICITaçÃo
Pregão Presencial registro de Preço - nº 062/2017

o município de Nova lima, torna público, que fará realizar o Pregão 
Presencial registro de Preço - nº 062/2017 . licitação Exclusiva - mE/
EPP LC 147/2014. Objeto: Aquisição de filme, revelador e fixador para 
realização de radiografias. Data de realização 04/07/2017 às 09:00 hs. 
o edital poderá ser retirado no site www .novalima .mg .gov .br, emTrans-
parência/Publicações . Nova lima, 21 de junho de 2017 . daniel santana 
soares, Pregoeiro .
PrEFEITura muNICIPal dE NoVa lIma-mG .aVIso dE lICI-
TaçÃo . o município de Nova lima, torna público, que fará realizar o 
Pregão Presencial registro de Preço - nº 063/2017 . licitação Exclusiva 
- mE/EPP lC 147/2014 . objeto: aquisição de tintas e acessórios para 

pintura, destinados à manutenção das escolas e creches municipais . 
data de realização 05/07/2017 às 09:00 hs . o edital poderá ser retirado 
no site www .novalima .mg .gov .br, emTransparência/Publicações . Nova 
lima, 21 de junho de 2017 . Érica alves Pereira, Pregoeira .

4 cm -21 976402 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA uNiÃo

aVIso dE lICITaçÃo
 Processo 115/2017 Pregão Presencial: 036/2017

TorNa PÚblICo para conhecimento dos interessados registro de 
Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual contra-
tação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no muni-
cípio de Nova união, em atendimento aos diversos setores, sendo par-
ticipação exclusiva de microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreededor Individual, conforme especificações e quantidades 
relacionadas no aNEXo I, que integra este edital . a entrega dos enve-
lopes e abertura será no dia 06/07/2017 às 09:30 horas na sala de lici-
tações da PmNu situada à rua Presidente Kennedy, 29 Centro, Nova 
união/mG . maiores informações e instrumento convocatório através 
do site: http://www .novauniao .mg .gov .br/ ou e-mail compraspmnovau-
niao@hotmail .com ou pelo telefone (31) 3685-1255 > Nova união, 
21/06/2017 > ailton antônio Guimarães rosa, Prefeito .

4 cm -21 976422 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo 

oriENTE DEmiNAS/mG
 – Torna público extrato do contrato 015/2017, referente ao Pl 
030/2017, Inexigibilidade Nº 004/2017, cujo objeto é a contratação 
de serviços artísticos com a dupla “antony e Gabriel”, para apresen-
tação no evento cultural “FEsT JulHo 2017”, no município de Novo 
oriente de minas . Fornecedor: FGPassEssorIaarTIsTICa&Em
PrEsarIal lTda mE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
22 .300 .283/0001-20, com valor total de r$ 65 .000,00(sessenta e cinco 
mil reais) . dotação orçamentária: 13 .392 .0009 .2082 maNuT .rEa-
lIZ .FEsT .CIV .PoPul . E CulTuraIs – Ficha 445 - 3 .3 .90 .39 .00 
445 outros serv . Terceiros - Pessoa Jurídica - 1 .00 .00 recursos ordi-
nários . Vigência: 19/06/2017 até 21/07/2017 . Fábio rodrigues Gonçal-
ves, Prefeito municipal .

3 cm -21 976394 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo 

oriENTE DE miNAS GErAiS . 
Torna público, Processo nº 031/2017, Pregão Presencial nº 023/2017, 
registro de Preços Nº 015/2017, objeto: registro de preços para futura 
e fracionada contratação de empresa especializada para confecção de 
próteses dentárias (parcial e/ou total), em atendimento a solicitação da 
secretaria municipal de saúde de Novo oriente de minas/mG . data 
de abertura do processo: 05/07/2017, início às 08:30 . o edital integral 
poderá ser solicitado pelo e-mail: liciti@novoorientedeminas .mg .gov .
br ou retirado na integra na sede da Prefeitura municipal de Novo 
oriente de minas, na sala da divisão de Compras e licitações, locali-
zada à Praça João roque, Nº 01 – Centro . Novo oriente de minas/mG 
– Elvânio marques Franco – Pregoeiro .

3 cm -21 976354 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo 

oriENTE DE miNAS/mG 
– Torna público extrato do contrato 014/2017, referente ao Pl 029/2017, 
Inexigibilidade Nº 003/2017, cujo objeto é a contratação de serviços 
artísticos com o “TrIo Para dura”, para apresentação no evento 
cultural “FEsT JulHo 2017”, no município de Novo oriente de 
Minas. Fornecedor: WILSINHO PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA, 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 10 .875 .555/0001-30, com 
valor total de r$ 51 .000,00 (cinquenta e um mil reais) . dotação orça-
mentária: 13 .392 .0009 .2082 maNuT .rEalIZ .FEsT .CIV .PoPul . E 
CulTuraIs – Ficha 445 - 3 .3 .90 .39 .00 445 outros serv . Terceiros 
- Pessoa Jurídica - 1 .00 .00 recursos ordinários . Vigência: 19/06/2017 
até 22/07/2017 . Fábio rodrigues Gonçalves, Prefeito municipal .

3 cm -21 976385 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo 

oriENTE DEmiNAS/mG –
 Torna público extrato do contrato 013/2017, referente ao Pl 028/2017, 
Inexigibilidade Nº 002/2017, cujo objeto é a contratação de serviços 
artísticos com o cantor “leonardo”, para apresentação no evento cul-
tural “FEsT JulHo 2017”, no município de Novo oriente de minas . 
Fornecedor: TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDI-
Tora musICal lTda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
07 .694 .879/0001-68, com valor total de r$ 155 .000,00 (cento e cin-
quenta e cinco mil reais) . dotação orçamentária: 13 .392 .0009 .2082 
maNuT .rEalIZ .FEsT .CIV .PoPul . E CulTuraIs – Ficha 445 
- 3 .3 .90 .39 .00 445 outros serv . Terceiros - Pessoa Jurídica - 1 .00 .00 
recursos ordinários . Vigência: 19/06/2017 até 23/07/2017 . Fábio 
rodrigues Gonçalves, Prefeito municipal .

3 cm -21 976371 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLiVEirA 

– aVIso dE EdITal dE lICITaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIo 
Nº 067/2017, modalIdadETomada dE PrEços Nº 005/2017, 
TIPo mENor PrEço Global . objeto: contratação de empresa 
especializada para construção da Quadra Poliesportiva do bairro são 
Geraldo, oliveira/mG, incluindo serviços, mão de obra, fornecimento 
de material e equipamentos, de acordo com memorial descritivo, Pla-
nilha de Quantitativo e Custos, Cronograma Físico Financeiro e Projeto 
arquitetônico . abertura e julgamento em 05/07/2017, às 13h00min . 
Edital disponível em www .oliveira .mg .gov .br . oliveira, mG, 19 de 
junho de 2017 . adair sebastião de sousa,Presidente da Comissão Per-
manente de licitações .

3 cm -20 975975 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro FiNo – mG.

 aviso de licitação . Processo licitatório nº . 0175/17, modali-
dade Tomada de Preços nº 006/17, do tipo menor preço por emprei-
tada global, para pavimentação asfáltica da 3ª Etapa do parque de 
exposições(arena de ouro), conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária e projetos anexos . a entrega dos envelopes será no dia 
07/07/2017 até às 09:00h . o instrumento convocatório em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h, na 
av . Cyro Gonçalves, 173, ouro Fino - mG, CEP 37570-000 e poderá 
ser obtido pelo endereço eletrônico:www.ourofino.mg.gov.br– Maurí-
cio lemes de Carvalho – Prefeito municipal .
 PrEFEITura muNICIPal dE ouro FINo – mG . aviso de lici-
tação . Processo licitatório nº . 0176/17, modalidade Tomada de Preços 
nº 007/17, do tipo menor preço por empreitada global, para reforma 
da praça Monsenhor Teófilo e Dr. Claudino conforme convênio 
1471001112/2016/sEdru, memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria e projetos anexos . a entrega dos envelopes será no dia 10/07/2017 
até às 09:00h . o instrumento convocatório em inteiro teor estará à dis-
posição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h, na av . Cyro 
Gonçalves, 173, ouro Fino - mG, CEP 37570-000 e poderá ser obtido 
pelo endereço eletrônico:www.ourofino.mg.gov.br– Maurício Lemes 
de Carvalho – Prefeito municipal .

5 cm -21 976367 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo . 

Torna público o processo de dispensa de licitação nº . 030/2017, 
artigo 24, Inciso X, lei 8 .666/93, referente à locação do imovel situ-
ado à rua Hugo soderi, s/N°, bairro saramenha, de propriedade da 
Fundação antônio Francisco lisboa, para abrigar os almoxarifados de 
medicamentos, material médico hospitalar e os arquivos municipais, 
com o valor total de r$ 129 .288,96  . superintendência de Compras 
e licitações .
PrEFEITura muNICIPal dE ouro PrETo torna público o pro-
cesso de Inexigibilidade 032/2017, artigo 25, caput, referente à contra-
tação Comissão ouropretana de Folclore (CoF) para realização do Pro-
jeto 150 anos do Zé Pereira nos distritos e sede, atendendo à demanda 
de eventos culturais do município de ouro Preto, no valor total de 
6 .000,00 . superintendência de Compras e licitações .
PrEFEITura muNICIPal dE ouro PrETo torna público o pro-
cesso de Inexigibilidade 033/2017, artigo 25, inciso III referente à 
contratação do show do artista alexandre Penna araújo para atender a 
demanda de eventos do município de ouro Preto, no evento ouro Preto 
blues & Food Park Itinerante, no valor total de 2 .500,00 . superinten-
dência de Compras e licitações .

5 cm -21 976450 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG

aVIso dE lICITaçÃo PrEGÃo 33/2017 - a Prefeitura municipal 
de Pains torna público a todos os interessados a realização do Processo 
licitatório Nº 100/2017 . modalidade: Pregão Presencial Nº 33/2017 . 
Tipo: menor preço por item . objeto: Contratação de hospedagem e ali-
mentação para os participantes e integrantes do Centro de Convivência 
do Idoso João Honório Gonçalves/ Projeto Núcleo Vida saudável do 
município de Pains, em viagem à aparecida do Norte, estado de são 
Paulo . abertura da sessão: às 09:00 horas do dia 04 de julho de 2017 . 
local: setor de Compras e licitações, situado à Praça Tonico rabelo, 
164 – Centro – Pains/mG . Tel: (037) 3323-1285 . solange maria Vala-
dão de sá, Pregoeira .

3 cm -21 976334 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiVA/mG 
– aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo N°070/2017 
– Tomada dE PrEço Nº 003/2017 . Finalidade: Prestação de servi-
ços jurídicos junto à CPl . abertura da sessão Pública: 10/08/2017, às 
09 (nove) horas, na sede da Prefeitura, momento em que serão recebi-
dos documentos e propostas . Edital e informações: Praça bias Fortes, 
n° 22, Centro, Paiva – mG, 36 .195-000, (32)3364-1268, de segunda a 
sexta, de 09h às 12h e de 13h às 16:30, ou, licitacao@paiva,mg .gov .br . 
Paiva, 21/06/2017 . breno b . P . Costa – Presidente da CPl .

2 cm -21 976398 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PALmoPoLiS, 

torna público a ErraTa referente Processo nº 056/2017, Tomada de 
Preços - nº 002/2017, menor preço global . onde se lê: abertura para o 
dia 29/06/2017, às 08:00hrs, leia –se: abertura para o dia 30/06/2017, 
às 08:00hrs . Informações na sede da Prefeitura municipal localizado a 
av . antônio Esteves Viana, nº 60, centro, informações 08 às 12 e das 14 
às 17 horas . Palmopolis/mG, 20 de junho de 2017 . Prefeito – marcelo 
Fernandes de almeida

2 cm -20 975889 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAPAGAioS/mG. 

Comunica que abertura de Processo licit . 095/2017 - Pregão 054/2017, 
para Prestação de Serviços Gráficos para a Secretaria Municipal de 
Educação . dt . abertura: 05/07/2017 às 15:00 horas . Informações 
no site: www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .
mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira .

2 cm -21 976310 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAPAGAioS/mG. 

Comunica que abertura de Processo licit . 092/2017 - Pregão 051/2017, 
para registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios (Car-
nes), destinadas as Escolas municipais e Creches deste município e 
demais setores . dt . abertura: 12/07/2017 às 09:00 horas . Informações 
no site: www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .
mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira
PrEFEITura muNICIPal dE PaPaGaIos/mG . Comunica que 
abertura de Processo licit . 093/2017 - Pregão 052/2017, para registro 
de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios (Verduras, hortali-
ças, tubérculos e frutas), destinados às Escolas municipais e creches 
e demais setores desta Prefeitura . dt . abertura: 12/07/2017 às 14:00 
horas . Informações no site: www .papagaios .mg .gov .br ou e-mail: licita-
cao@papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 3274-1260 . Pregoeira
PrEFEITura muNICIPal dE PaPaGaIos/mG . Comunica que 
abertura de Processo licit . 094/2017 - Pregão 053/2017, para regis-
tro de Preços, para Fornecimento de gêneros alimentícios, água mine-
ral, gás de cozinha, fósforo e isqueiro para esta Prefeitura . dt . aber-
tura: 10/07/2017 às 09:00 horas . Informações no site: www .papagaios .
mg .gov .br ou e-mail: licitacao@papagaios .mg .gov .br ou pelo Tel: (37) 
3274-1260 . Pregoeira .

5 cm -21 976308 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:

1 .º adendo ao Pregão n .° 045/2017 – PrC 607/17 . o Pregoeiro do 
município de Pará de minas-mG, vem através deste informar a quem 
possa interessar, a proposição do referido adendo . a data de abertura do 
certame passa a ser dia 06/07/2017 às 09:00 h e a aquisição do edital 
até às 08:30 horas do dia 06/07/2017 . o adendo encontra-se disponível 
na íntegra no sítio  . Pará de minas, 21 de junho de 2017 . anderson José 
Guimarães Viana. Pregoeiro Oficial.

2 cm -21 976283 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA QuATro/mG 

– aviso de edital – Concorrência Pública nº 001/2017  . objeto: Per-
missão onerosa de uso da área total de 30m² (trinta metros quadrados), 
localizada no Terminal rodoviário de Passa Quatro/mG, destinada a 
exploração exclusiva de lanchonete . sessão dia 08/08/2017 às 14h00m . 
Informações na Prefeitura, rua Tenente Viotti, nº 331 . Tel .: (35) 3371-
5000 . Edital no site http://www .passaquatro .mg .gov .br/governo-licita-
coes .php  . lívia rocha loures – Presidente da Comissão Permanente 
de licitação .

2 cm -21 976451 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS–

 adJudICaçÃo E HomoloGaçÃo – Tomada dE PrEços 
Nº . 001/2017 - PromoTor: PrEFEITura muNICIPal dE Pas-
sos . o município de Passos, através da secretaria municipal de admi-
nistração, adJudICa à empresa CoNsTruTora Gd lTda -EPP, 
o objeto da Tomada dE PrEços nº . 001/2017 , qual seja, o Con-
tratação de empresa para realizar reforma no Centro Comunitário Tan-
credo de almeida Neves, e a declara HomoloGada . Passos/mG, 
21 de Junho de 2017 . alexandre de almeida – secretário municipal 
de administração . 

3 cm -21 976380 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG- 

aVIso dE HomoloGaçÃo – Tomada dE PrEços Nº 001/2017 
– ProCEsso Nº 284/2017 - adjudico em favor do licitanteHIdros-
TudIo ENGENHarIa lTda para o item 44 .155 com o valor total 
global de r$ 910 .378,95 (novecentos e dez mil, trezentos e setenta e 
oito reais e noventa e cinco centavos) . Conforme devidamente funda-
mentado no parecer da Procuradoria do município, e posteriormente 
analisado pela Controladoria Geral do município, homologo o processo 
em referência para que produza seus efeitos jurídicos e legais . Patos de 
minas, 21 de junho de 2017 . José martins Coelho-secretário municipal 
de administração

3 cm -21 976424 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiEDADE Do rio GrANDE 

torna público o Proc . 046/17 - P .P . 033/17 - r .P . 016/17 - obj . registro 
de Preços para fornecimento de material odontológico e médico hos-
pitalar . sessão: 04/07/2017 às 09h . Edital: www .piedadedoriogrande .
mg .gov .br . Informações: (32) 3335-1122 .

PrEFEITura muNICIPal dE PIEdadE do rIo GraNdE torna 
público o Proc . 047/17 - P .P . 034/17 - r .P . 017/17 - obj . registro de 
Preços para fornecimento de material gráfico, encadernação, banner e 
placas . sessão: 05/07/2017 às 09h . Edital: www .piedadedoriogrande .
mg .gov .br . Informações: (32) 3335-1122 .

3 cm -21 976322 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PimENTA/mG.

 Procedimento licitatório nº 046/2017 . Pregão Presencial nº 030/2017 . 
Sessão Oficial dia 06/07/2017 às 08:00 horas. Objeto:Registro de Pre-
ços para Futura e Eventual aquisição de material Elétrico e Ferramenta 
para uso das secretarias municipais de Pimenta-mG . o Edital poderá 
ser solicitado pelo emaillicitapta@gmail .com ou retirado na sede da 
Prefeitura municipal . Informações: (37) 3324-1057 . Pimenta/mG, 02 
de junho de 2017 . Irineu silva Júnior – Pregoeiro .

2 cm -21 976067 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAJuBA mG

aVIso ProCEsso sElETIVo 0001/2017
o PrEFEITo muNICIPal dE PIraJuba, no uso de suas atribui-
ções legais, torna pública a divulgação do Edital 001/2017 referente ao 
Processo seletivo, destinado ao provimento de funções ligadas a Pro-
gramas do Governo Federal na área da saúde,que estará disponível no 
endereço eletrônico www .concursos .iadhed .org para consulta e down-
load pelos interessados . Fica agendado a realização do processo sele-
tivo para o dia 23 (vinte e três) de julho de 2017 o período de inscrição 
serão do dia 03 (três) de julho de 2017 ao dia 13 (treze) de julho de 
2017, através do endereço eletrônicowww .concursos .iadhed .org . o pre-
sente extrato será publicado no mural da Prefeitura municipal de Pira-
juba, Estado de minas Gerais . Informações adicionais poderão ser obti-
das no IadHEd . Pirajuba 21 de junho de 2017 . rui Gomes Nogueira 
ramos Prefeito municipal .

4 cm -21 976370 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA
– Aviso de Retificação da Publicação - Tomada de Preços nº005/2017 
- Processo licitatório nº034/2017 . a Prefeitura municipal de Pira-
pora/mG informa que no aviso de licitação da Tomada de Preços nº 
005/2017, onde se lê :a Prefeitura municipal de Pirapora/mG torna 
Público a Tomada de Preços nº004/2017, leia-se: a Prefeitura muni-
cipal de Pirapora/mG torna Público a Tomada de Preços nº005/2017  . 
Pirapora/mG, 21/06/2017 – ailton barreto – Presidente da CPl .

2 cm -21 976449 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoCrANE :

 raTIFICaçÃo procedimento de inexigibilidade de licitação 004/2017, 
objeto: Contratação do Cantor Felipi Fantin, para show na Tradicional 
Festa VIraKoPos, em sua XXVI edição, no município de Pocrane/
mG, para o dia 14 de julho de 2017 .Contratada : lEoNardo CaE-
TaNo EIrElI - mE, sediada a rua Florisvaldo Caetano, 181, Por do 
sol, Colatina - Es, inscrita no CNPJ/mF sob o n°08 .936 .394/0001-04, 
Valor total do Contrato r$: 25 .000,00 (Vinte e cinco mil reais) .
Prefeito municipal : alvaro de oliveira Pinto Júnior .



 14 – quinTa-feira, 22 de Junho de 2017 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
 PrEFEITura muNICIPal dE PoCraNE : raTIFICaçÃo pro-
cedimento de inexigibilidade de licitação 005/2017, objeto: Con-
tratação da “banda dubalaKubaKo” para show na Tradicio-
nal Festa VIraKoPos, em sua XXVI edição, no município de 
Pocrane/mG, para o dia 16 de julho de 2017 .Contratada : magno 
Almeida Dias 05551569667, Sediada na Av. Wenceslau Braz 2580, 
santa rita, Governador Valadares -mG, inscrita no CNPJ/mF sob o 
n°15 .802 .171/0001-01, Valor total do Contrato r$: 15 .000,00 (Quinze 
mil reais) .
Prefeito municipal : alvaro de oliveira Pinto Júnior .
 PrEFEITura muNICIPal dE PoCraNE : raTIFICaçÃo pro-
cedimento de inexigibilidade de licitação 006/2017, objeto: Contra-
tação da dupla antônio Carlos e renato para show na Tradicional 
Festa VIraKoPos, em sua XXVI edição, no município de Pocrane/
mG, para o dia 15 de julho de 2017 .Contratada : aNTEl Promo-
çõEs E EVENTos lTda, sediada a rua José leão Papa, 33, Var-
zea alegre, ribeirão das Neves - mG, inscrita no CNPJ/mF sob o n° . 
16 .506 .915/0001-03, Valor total do Contrato r$: 30 .000,00 (Trinta mil 
reais) .Prefeito municipal : alvaro de oliveira Pinto Júnior .

 PrEFEITura muNICIPal dE PoCraNE : raTIFICaçÃo proce-
dimento de inexigibilidade de licitação 0008/2017, objeto: Contratação 
da banda beijo apimentado para show na Tradicional Festa VIraKo-
Pos, em sua XXVI edição, no município de Pocrane/mG, para o dia 13 
de julho de 2017 .Contratada : QuEIroZ E moura lTda, sediada a 
rua dr . Pedro Nolasco, 15 aP 201, Coroado, Carangola - mG, inscrita 
no CNPJ/mF sob o n° . 05 .983 .771/0001-60, Valor total do Contrato r$: 
23 .000,00 (Vinte três mil reais) .
Prefeito municipal : alvaro de oliveira Pinto Júnior .

8 cm -21 976050 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu/mG

 Torna público que fará realizar-se Processo licitatório nº 044/2017, 
Pregão Presencial 029/2017 . objeto:registro de Preços Para aquisi-
ção de Placas Para Identificação. Tipo:“Menor Preço”; Critério de 
Julgamento“menor Preço Por Item”; data da abertura:04/07/2017 às 
13:00h . Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 211 . o edital 
poderá ser obtido noemaillicitacao@pompeu .mg .gov .brou pelosi-
tewww .pompeu .mg .gov .br .

2 cm -21 976306 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo 

DoS VoLANTES – mG
Processo de licitação nº . 055/2017, na modalidade Pregão Presencial 
nº . 044/2017, do Tipo menor preço por item, cujo objeto será aquisição 
de Trator agrícola, de interesse da secretaria municipal de agricultura, 
o recebimento das propostas será no dia 05/07/2017, as 09:00 horas . 
Processo de licitação nº . 056/2017, na modalidade Pregão Presencial 
srP nº . 045/2017, do Tipo menor preço por lote, cujo objeto será even-
tual Contratação dos serviços de manutenção em computadores, redes, 
entre outros, o recebimento das propostas será no dia 05/07/2017, as 
15:00 horas . Processo de licitação nº . 057/2017, na modalidade Pregão 
Presencial srP nº . 046/2017, do Tipo menor preço por lote, cujo objeto 
será eventual aquisição de Toner, Cartuchos, Periféricos de Informá-
tica, entre outros, o recebimento das propostas será no dia 06/07/2017, 
as 09:00 horas . Processo de licitação nº . 058/2017, na modalidade Pre-
gão Presencial nº . 047/2017, do Tipo menor preço por lote, cujo objeto 
será Contratação de Empresa para Concessão de licença de uso de 
software, com Prestação de serviços de manutenção, suporte Técnico 
e Customização para área da Gestão em saúde Pública, o recebimento 
das propostas será no dia 06/07/2017, as 15:00 horas . os atos convo-
catório será processado e julgado de acordo com as leis Federais nºs . 
10 .520/2002 e 8 .666/93 e suas alterações, lei Complementar munici-
pal nº . 309/2014 e decreto municipal nº . 003/2009 – 027/2014, Ponto 
dos Volantes/mG, 21 de Junho de 2 .017 . Noelma alves Trindade – Pre-
goeira – leandro ramos santana – Prefeito municipal .

6 cm -21 976126 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoTÉ.

 Pregão (Presencial) nº 22/2017 . aviso de licitação . o município de 
Poté torna público que fará realizar, às 08 horas e 30 minutos, do dia 04 
de julho de 2017, licitação pública na modalidade Pregão (Presencial), 
para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para execução de serviços de limpeza urbana do município de Poté . 
os interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede da Prefeitura 
municipal de Poté, sala da Comissão Permanente de licitação, locali-
zada na avenida Getúlio Vargas, nº 306, Centro, Poté – mG ou no site: 
www .pote .mg .gob .br . Informações complementares poderão ser obti-
das através do telefone 33–3525 1237 – Poté, 21/06/2017 – Gildésio 
sampaio de oliveira, Prefeito do município .

3 cm -21 976297 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrATáPoLiS/mG -

Processo administrativo nº 124/2017 – Tomada de preço nº 004/2017, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará abrindo 
às 13h00min do dia 14 de julho de 2017, para recebimento das pro-
postas e documentações, cujo critério de julgamento será o de “menor 
Preço Global” tendo como o objeto Contratação de empresa espe-
cializada para reforma da Escola e Cobertura para quadra na Escola 
municipal Professor Vicente Xavier da silveira, através do Convenio 
nº 1261 .001311/2016 . o Edital está a disposição dos interessados no 
site www .pratapolis .mg .gov .br podendo ser solicitado pelo email lici-
tacao@pratapolis .mg .gov .br . ana Paula leite duarte morais – Presi-
dente CPl .

3 cm -21 976259 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrATáPoLiS/mG -

Processo administrativo nº 98/2017 – Tomada de preço nº 002/2017, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará abrindo 
às 13h00min do dia 13 de julho de 2017, para recebimento das pro-
postas e documentações, cujo critério de julgamento será o de “menor 
Preço Global” tendo como o objeto Contratação de empresa especiali-
zada para reforma do Parque de diversões e Fonte luminosa, através 
do Convênio nº 1491000915/2016 . o Edital está a disposição dos inte-
ressados no site www .pratapolis .mg .gov .br podendo ser solicitado pelo 
email licitacao@pratapolis .mg .gov .br . ana Paula leite duarte morais 
– Presidente CPl .

3 cm -21 976251 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS. 

Processo licitatório n .º 034/2017, Pregão Presencial n .º 020/2017 . 
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para prestar 
serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de 
saúde e domiciliares no município, conforme Especificações constantes 
no aNEXo I do edital . data da abertura: 06/07/17 às 13:00hs . o edital 
está disponível no site www .raposos .mg .gov .br . demais informações 
na sede da Prefeitura, Praça da matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 
18hs . douglas Nascimento rodrigues - Pregoeiro .

2 cm -21 976215 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS. 
Processo licitatório n .º 040/2017, Pregão Presencial n .º 022/2017 . 
Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combus-
tíveis (gasolina comum, diesel s10), para o abastecimento dos veículos 
e máquinas das diversas secretarias municipais de raposos-mG . data 
da abertura: 05/07/17 às 13:00hs . o edital está disponível no site www .
raposos .mg .gov .br . demais informações na sede da Prefeitura, Praça 
da matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 18hs . douglas Nascimento 
rodrigues - Pregoeiro . 

2 cm -21 976210 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio CASCA – mG.
 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 034/2017 rETIFICaçÃo 1 . o muni-
cípio de RIO CASCA –MG, torna público que modificou a data do 
Pregão . a sessão será iniciada às 08:00 h do dia 04 de julho de 2017 . 
maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura munici-
pal na avenida senador Cupertino, 66, centro, rio Casca-mG, ou pelo 
telefone do setor de licitações 31 38711545 . rio Casca, 20 de junho de 
2017 . adriano de almeida alvarenga- Prefeito municipal . 

2 cm -20 975905 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPALDE rio DoCE-mG,

PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 011/2017 – a Prefeitura municipal de rio 
doce, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade à rua 
antônio da Conceição saraiva, Nº . 19 – Centro – CEP: 35 .442-000, 
inscrito no CNPJ sob o Nº . 18 .316 .265/0001-69, torna público que rea-
lizará licitação na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 011/2017 
- registro de preços para futuro e eventual fornecimento de betonei-
ras, furadeiras, geradores, trator cortador de grama, motor para cortador 
de grama, roçadeiras e serra mármores . o edital na íntegra poderá ser 
obtido no site www .riodoce .mg .gov .br . maiores informações poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura municipal de rio doce, rua antônio 
da Conceição saraiva, Nº . 19 – Centro – CEP: 35 .442-000, fone/fax 
(0xx31-3883-5235/5242) . rio doce, 21 de junho de 2017 .

3 cm -21 976505 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio Do PrADo/mG, 
Inexigibilidade n° . 007/2017 – Processo licitatório n° . 053/2017 – Cre-
denciamento n°.007/2017, Objeto: Credenciamento de Profissionais 
autônomos e Empresas Especializadas na Área de saúde para a Pres-
tação de serviços de Exames laboratoriais e Procedimentos Terapêuti-
cos, para manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde 
do município de rio do Prado/mG . data de abertura: 29/06/2017 às 
09:00hs . rio do Prado/mG, 20/06/2017 . márcio Gil de sousa – Pre-
sidente da CPl .

2 cm -20 975803 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA 

– lICITaçÃo 083/2017
o município de rio Pomba torna público que fará realizar a licita-
ção nº 083/2017, na modalidade “Pregão” com procedimento “Presen-
cial” e julgamento pelo “Tipo menor Preço”, para registro de preço 
para contratação de microempresas (mE), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e/ou microempreendedor Individual (mEI) para contratação de 
serviços na área de saúde, com o objetivo de realizar exames médicos 
periódicos nos servidores do município . a sessão terá início às 14:00 
horas (quatorze horas) do dia 04 de julho de 2017, na sala de licita-
ções da Prefeitura, situada à av . raul soares, 15, no município de rio 
Pomba/mG . o edital de licitação está à disposição dos interessados nos 
dias úteis no local já mencionado no horário comercial . rio Pomba, 20 
de junho de 2017 . aline senra silva . Pregoeira

3 cm -21 976039 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 033/2017 
– Partes: município de sabará e CoNsTruTora NorTE lTda – 
EPP, d .P .r . ComÉrCIo E sErVIços EIrElI – EPP, TraNsmIG 
TraNsPorTEs E ComÉrCIo EIrElI – mE, VÉrTICE dIsTrI-
buIdora EIrElI - mE . objeto: Promover registro de preço, consig-
nado em ata, para a aquisição de materiais de construção - madeiras, 
em atendimento às secretarias municipais de obras, meio ambiente 
e administrações regionais, conforme constante no Edital e no anexo 
Único desse instrumento . Processo Interno 998/2017, Pregão Presen-
cial 033/2017 . Valor Global: r$215 .377,50 (duzentos e quinze mil, tre-
zentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) . Prazo: 12 meses . dt .: 
14/06/2017. Sabará, 21 de junho de 2017. (a) Wander José Goddard 
borges – Prefeito municipal .

3 cm -21 976170 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– EXTraTo do CoNTraTo Nº 222/2017 . Partes: município de 
sabará e CasCalHEIra saNTa luZIa lTa objeto: aquisição de 
cascalho peneirado, em atendimento à secretaria municipal de obras, 
conforme Pregão 031/2017 . Prazo: 12 meses . Valor: r$340 .000,00 . 
Dt.: 13/06/2017. Sabará, 21 de junho de 2017. (a) Wander José Goddard 
borges – Prefeito municipal .

2 cm -21 976213 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

adJudICaçÃo E HomoloGaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
041/2017 . Em decorrência do contido no processo de licitação Pregão 
Presencial nº 041/2017, Processo Interno nº 563/017, que tem como 
objeto a prestação de serviços de assessoria governamental em atendi-
mento à secretaria municipal de Fazenda, a mim apresentados, adJu-
dICo E HomoloGo o seu objeto à empresa luIZ FlÁVIo PorFI-
rIo TEddo, no valor global de r$116 .388,00 (cento e dezesseis mil, 
trezentos e oitenta e oito reais), gerando uma economia para a Prefei-
tura, em relação ao preço médio, de r$87 .612 .00 (oitenta e sete mil, 
seiscentos e doze reais) . sabará, 14 de junho de 2017 . (a) Hélio César 
rodrigues de resende . secretário municipal de administração .

3 cm -21 976097 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal N° 059/2017 
- a secretaria municipal de administração torna público que fará rea-
lizar, no dia 04/07/2017 às 15h00min, PrEGÃo PrEsENCIal N° 
059/2017, cujo objeto é promover registro de preço, consignado em 
ata, para contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, incluindo 
aquisição e reserva de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias, loca-
ção de veículos, alimentação e hospedagem, visando atender aos des-
locamentos de pacientes para Tratamento Fora do domicílio (TFd) e 
atender ao deslocamento do Prefeito, secretários municipais e servido-
res da Prefeitura municipal de sabará, em atendimento às secretarias 
municipais de administração, saúde e Governo . o edital na íntegra 
encontra-se disponibilizado no site www .sabara .mg .gov .br, e no Pro-
tocolo da Prefeitura, localizado na rua Comendador Viana, nº 119, 
mediante o pagamento das cópias reproduzidas no valor de r$ 20,28 . 
sabará, 21 de junho de 2017 . Hélio César rodrigues de resende – 
secretário municipal de administração .

4 cm -21 976248 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá –

 EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 031/2017 – 
Partes: município de sabará e CoNsTruTora NorTE lTda – 
EPP, d .P .r . ComÉrCIo E sErVIços EIrElI – EPP, GENEroso 
orGaNIZaçõEs lTda- mE, PrEmoldados maTosINHos 
lTda – EPP, TraNsmIG TraNsPorTEs E ComÉrCIo EIrElI – 
mE . objeto: Promover registro de preço para a aquisição de materiais 
de construção-aço e afins, em atendimento às Secretarias Municipais de 
Obras, Meio Ambiente e Administrações Regionais, conforme especifi-
cações constante no anexo Único desse instrumento . Processo Interno 
648/2017, Pregão Presencial 032/2017 . Valor Global: r$333 .224,00 
(trezentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais) . Prazo: 12 
meses. Dt.: 07/06/2017. Sabará, 21 de junho de 2017. (a) Wander José 
Goddard borges – Prefeito municipal . 

3 cm -21 976072 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– adJudICaçÃo E HomoloGaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 044/2017 . Em decorrência do contido no processo de licitação Pre-
gão Presencial nº 044/2017, Processo Interno nº 1 .528/2017, que tem 
como objeto o registro de preços, para locação de banheiros quími-
cos, para atender ao calendário de eventos do município de sabará, 
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, transporte, ins-
talação, sucção, retirada e manutenção, em atendimento às secretarias 
municipais de Cultura e de Turismo, a mim apresentados, adJudICo 
E HomoloGo o seu objeto às empresas: Elmo menezes de Farias 
– mE e Ziriguidum shows e Eventos ltda . - mE, com os valores de 
r$277 .725,00 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco 
reais) e r$55 .600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais, respecti-
vamente, gerando uma economia para a Prefeitura, em relação ao preço 
médio, de r$451 .675,0 (quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscen-
tos e setenta e cinco reais)  . sabará, 21 de junho de 2017 . Hélio César 
rodrigues de resende - secretário municipal de administração .

4 cm -21 976416 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SACrAmENTo-mG

HomoloGaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal 43/2017 - À vista do 
parecer e da adjudicação, autorizo que seja HomoloGada a pre-
sente licitação na modalidade de PrEGÃo PrEsENCIal 43/2017 a 
contratação de empresa especializada em organização de eventos, para 
produção, organização e execução de todos os serviços envolvidos nas 
festividades do aniversário da cidade, compreendendo o fornecimento 
de serviços de mão de obra e toda a estrutura necessária à realização 
do evento, hospedagem, fotografia, produtor de eventos, apresentação 
de artistas locais, regionais e nacionais, recepção/portaria, mestre de 
cerimônia, assistente de produção e decoração, conforme condições, 
descrições e especificações constantes do Edital e seus anexos. VIGEN-
CIa: 120 (cento e vinte) dias, contados de sua assinatura . adjudicamos 
a empresa Eb EVENTos lTda – mE, estabelecida à rua Tabelião 
antônio melgaço, nº 25, bairro Nossa senhora de Fatima, cidade de 
são Gotardo/mG, com o valor total de: r$ 264 .200,00 (duzentos e ses-
senta e Quatro mil e duzentos reais) . sacramento/mG, em 14 de junho 
de 2017. Wesley De Santi de Melo Prefeito Municipal

CoNTraTo Nº 147/2017 - EdITal Nº 54/2017 - ProCEsso lICI-
TaTÓrIo Nº 069/2017 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 043 /2017 
- CoNTraTaNTE: muNICIPIo dE saCramENTo-mG . CoN-
TraTado: Eb EVENTos lTda – mE . obJETo: Contratação de 
empresa especializada em organização de eventos, para produção, orga-
nização e execução de todos os serviços envolvidos nas festividades do 
aniversário da cidade, compreendendo o fornecimento de serviços de 
mão de obra e toda a estrutura necessária à realização do evento, hospe-
dagem, fotografia, produtor de eventos, apresentação de artistas locais, 
regionais e nacionais, recepção/portaria, mestre de cerimônia, assis-
tente de produção e decoração, conforme condições, descrições e espe-
cificações constantes do Edital e seus anexos. VALOR R$ 264.200,00 
(duzentos e sessenta e Quatro mil e duzentos reais) .VIGENCIa : 120 
(cento e vinte) dias, contados de sua assinatura. Pela contratante: Wes-
ley de santi de melo pelo contratado: Eddany lucas barbosa . data 
14/06/2017 . Cleber silveira borges secretário municipal de Fazenda 
e administração

8 cm -21 976500 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALTo DA DiViSA-mG
 publica Ratificação Da dispensa de lic . Proc . 038/2017- dispensa 
007/2017- objeto: confecção de 04 lixeiras com suporte para 03 latões 
de ferro de 200 litros, para uso nas vias públicas na implantação da 
coleta seletiva no município e coletar lixos oriundos da limpeza diária . 
- Contratada: THalEs dE JEsus saNTos bIsPo 04033859543 - 
Valor de r$ r$ 2 .000,00 (dois mil reais) Global - fundamentado No 
arT .24 Inciso II da lei 8666/93 . salto da divisa- mG, 19 de abril de 
2017. Oximane Peixoto Bomfim-Prefeito Municipal.
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato das atas de registro de preços do Processo licitatório Nº 
036/2017 Pregão Presencial srP – Nº 021/2017 – objeto: registro de 
preços para aquisição de produtos médico hospitalares diversos, mate-
riais de consumo, insumos para atender a atenção básica - EsF’s e 
Hospital Senhor do Bonfim (Fundação Tinô da Cunha) - Contratados: 
FlÁVIa GENElHÚ PENNa- mE no valor global de r$ 107 .265,20 
(cento e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), 
GlobalmIX dIsTrIbuIdora dE mEdICamENTos E Cor-
rElaTos lTda - EPP no valor global de r$ 294 .064,59 (duzentos e 
noventa e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove cen-
tavos), JPHarma HosPITalar lTda - mE no valor global de r$ 
89 .272,46 (oitenta e nove mil e duzentos e setenta e dois reais e qua-
renta e seis centavos) e ValEmaC lTda – EPP no valor global de r$ 
290 .458,80 (duzentos e noventa mil e quatrocentos e cinquenta e oito 
reais e oitenta centavos), Vigência 09/05/2017 até 09/05/2018 . salto da 
divisa mG, 20/06/2017 .
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato dos contratos do Processo licitatório Nº 036/2017 Pregão Pre-
sencial srP – Nº 021/2017 - objeto: registro de preços para aquisi-
ção de produtos médico hospitalares diversos, materiais de consumo, 
insumos para atender a atenção básica - EsF’s e Hospital senhor do 
Bonfim (Fundação Tinô da Cunha) - Contratados: FLÁVIA GENE-
lHÚ PENNa- mE no valor global de r$ 107 .265,20 (cento e sete mil 
e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), GlobalmIX 
dIsTrIbuIdora dE mEdICamENTos E CorrElaTos lTda 
- EPP no valor global de r$ 294 .064,59 (duzentos e noventa e quatro 
mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), JPHarma 
HosPITalar lTda - mE no valor global de r$ 89 .272,46 (oitenta e 
nove mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) e 
ValEmaC lTda – EPP no valor global de r$ 290 .458,80 (duzentos e 
noventa mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), 
Vigência 09/05/2017 até 09/05/2018 . salto da divisa mG, 20/06/2017 .
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato do contrato do Processo licitatório Nº 037/2017 Pregão Pre-
sencial PP – Nº 022/2017 - objeto: contratação de serviços de link dedi-
cado de acesso a internet, via rádio, banda larga 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para atender as diversas secre-
tarias e programas desta prefeitura, disponibilizando conectividade a 
rede mundial – internet – com velocidade mínima de 37mbps (distribu-
ídos conforme tr ), com garantia de 90%(noventa por cento), de velo-
cidade do acesso(simetria download/upload), incluindo fornecimento , 
instalação manutenção e programação de todos os equipamentos neces-
sários ao serviço- Contratado: PIOTR PIWOWAR - ME no valor glo-
bal de r$ 57 .720,00 ( cinquenta e sete mil, setecentos e vinte reais), 
Vigência 23/05/2017 até 31/12/2017 . salto da divisa mG, 20/06/2017 .
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato das atas de registro de preços do Processo licitatório Nº 
039/2017 Pregão Presencial srP – Nº 023/2017 – objeto: registro de 
preços para confecção de materiais gráficos - impressos e carimbos - 
Contratados: GrÁFICa CarValHo FormulÁrIos lTda – mE 
no valor global de r$ 307 .663,53( trezentos e sete mil e seiscentos e 
sessenta e três reais e cinquenta e três centavos ) e olIGraF lTda- 
mE no valor global de r$ 6 .498,30 ( seis mil, quatrocentos e noventa e 
oito reais e trinta centavos), Vigência 23/05/2017 até 23/05/2018 . salto 
da divisa mG, 20/06/2017 .
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato dos Contratos do Processo licitatório Nº 039/2017 Pregão Pre-
sencial srP – Nº 023/2017 – objeto: registro de preços para confec-
ção de materiais gráficos - impressos e carimbos - Contratados: GRÁ-
FICa CarValHo FormulÁrIos lTda – mE no valor global de 
r$ 307 .663,53(trezentos e sete mil e seiscentos e sessenta e três reais 
e cinquenta e três centavos ) e olIGraF lTda- mE no valor global 
de r$ 6 .498,30 ( seis mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta 
centavos), Vigência 23/05/2017 até 23/05/2018 . salto da divisa mG, 
20/06/2017 .
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato das atas de registro de preços do Processo licitatório Nº 
040/2017 Pregão Presencial srP – Nº 024/2017 – objeto: registro 
de preços aquisição de material de construção em geral, ferramentas, 
equipamentos, equipamentos de segurança (EPI) e acessórios diversos 
- Contratados: CIrCuITo ElÉTrICo lTda – mE no valor global de 
r$ 420 .454,25 (quatrocentos e vinte mil e quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos), GlaudsoN FErraZ saN-
Tos– mE no valor global de r$ 1 .308 .187,45 (Hum milhão, trezen-
tos e oito mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centa-
vos ) e WMLD CONSTRUTORA LTDA – ME no valor global de R$ 
326 .000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), Vigência 30/05/2017 até 
30/05/2018 . salto da divisa mG, 20/06/2017 .
PrEFEITura muNICIPal dE salTo da dIVIsa-mG, publica 
Extrato dos Contratos do Processo licitatório Nº 040/2017 Pregão Pre-
sencial srP – Nº 024/2017 – objeto: registro de preços aquisição de 
material de construção em geral, ferramentas, equipamentos, equipa-
mentos de segurança (EPI) e acessórios diversos - Contratados: CIr-
CuITo ElÉTrICo lTda – mE no valor global de r$ 420 .454,25 
(quatrocentos e vinte mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 
vinte e cinco centavos), GlaudsoN FErraZ saNTos– mE no 
valor global de r$ 1 .308 .187,45 (Hum milhão, trezentos e oito mil, 
cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos ) e WMLD 
CoNsTruTora lTda – mE no valor global de r$ 326 .000,00 (tre-
zentos e vinte e seis mil reais), Vigência 30/05/2017 até 30/05/2018 . 
salto da divisa mG, 20/06/2017 . 

22 cm -21 976189 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

EFiGÊNiA DE miNAS/mG
pregão presencial Por rEGIsTro dE PrEços 022/2017

A Prefeitura Municipal de Santa Efigênia De Minas - MG, torna-se 
público o aviso de licitação do Pregão Presencial N .º 022/2017- menor 
Preço Global – Contratação de empresa na prestação de serviços 
de som e iluminação de pequeno porte, a ser usado eventualmente em 
pequenas comemorações e feiras, para atender a demanda do municí-
pio de Santa Efigênia de Minas, conforme anexo I, do edital de Pre-
gão Presencial 022/2017 . abertura: 06/07/2017 as 09h00min . o Edital 
encontra-se a disposição na sede da Prefeitura . Pregoeira e Equipe de 
Apoio. Mais informações no (33) 3297-1141. Santa Efigênia de Minas/
mG 21 de junho de 2017 . Georgea de Fátima Gandra bié – Pregoeira 
comprassantaefigeniademinas@gmail.com (33) 3297-1141.

3 cm -21 976288 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-mG.
 lICITaçÃo N º 130/2017 Pregão Presencial 096/2017

 aVIso .
 a Prefeitura municipal de santa Juliana, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial N º 096/2017, do tipo 
menor preço por item, para contratação de pessoa jurídica, objetivando 
o registro preços para aquisição de materiais de copa e cozinha, sendo 
que a abertura dos trabalhos da Comissão Julgadora, com recebimento 
das propostas, dar-se-á no dia 04/07/2017 às 09:00h, na divisão de lici-
tação da secretaria municipal de Governo . o edital com todas as dispo-
sições pertinentes encontra-se a disposição dos interessados na divisão 
de licitação da secretaria municipal de Governo . Prefeitura municipal 
de santa Juliana – mG 21 de junho de 2017 . belchior antônio da silva . 
Prefeito municipal .

3 cm -21 976033 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-mG.

 lICITaçÃo N º 131/2017- Inexigibilidade 014/2017
 aVIso .

a Prefeitura municipal de santa Juliana torna público que efetuará o 
credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de arbi-
tragem esportiva, para atuação em campeonatos de futebol amador 
realizados no município de santa Juliana . os interessados deverão 
encaminhar a documentação ao setor de licitações, sito à rua Pro-
fessor orestes, n .º 314, Centro, em santa Juliana-mG, no período de 
22/06/2017 a 06/07/2017 . o Edital completo poderá ser obtido na sede 
da Prefeitura municipal de santa Juliana, no endereço descrito acima, 
ou através do e-mail licitacao@santajuliana .mg .gov .br .

3 cm -21 976031 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
mAriA DE iTABirA/mG 

– Pregão Presencial n . 027/2017 . Torna Publico adjudicação e Homo-
logação – Processo licitatório n . 049/2017 . objeto: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
controles internos e auditoria interna dos procedimentos administrati-
vos pretéritos e em andamento no município de santa maria de Itabira 
no âmbito do seu poder executivo, em atendimento a secretaria muni-
cipal auditoria Interna e Controladoria . Empresa vencedora do citado 
processo: Jair Costa - mE; Extrato de Contrato n . 084/2017; Valor glo-
bal r$ 54 .000,00 . Vigência de 21/06/2017 a 20/06/2018 . reinaldo das 
dores santos/Prefeito municipal .

3 cm -21 976220 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mAriA DE iTABirA

 – Pregão Presencial n . 030/2017 - Torna público que realizará em 
seu prédio, situado na rua Casemiro andrade, nº 279, Centro, CEP 
35910-000 no dia 04 de julho de 2017 às 09:00 hs,Processo licitatório 
n . 052/2017 . objeto: Contratação de empresa especializada para loca-
ção de infraestrutura e equipamentos (sonorização, palco, iluminação, 
gerador, barracas, tendas, galpão, banheiros químicos, placas de fecha-
mento e grades de contenção) e ainda elaboração de Projeto antipânico 
e Incêndio (Corpo de bombeiros) para realização de eventos em atendi-
mento as secretarias municipais . Esclarecimentos pelo tel: (031) 3838-
1209 e-mail: licitacaopmsmi@gmail .com

3 cm -21 976486 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mAriA Do SALTo

Estado de minas Gerais

EXTraTo dE CoNTraTo

Contrato n° 034/2017 - Pregão 010/2017- objeto: contratação de pes-
soa física ou jurídica para prestação de serviços técnicos especializa-
dos às unidades de atenção básica na secretaria municipal de saúde .
Fornecedor: Wisnton Franklin Silva Vandi. Valor total R$ 24.750,00. 
Vigência: 03/05/2017 a 31/12/2017 . Contrato n°35 Pregão 011/2017- 
objeto: contratação de empresa jurídica para disponibilização de link 
para acesso a internet e serviços de rede. Fornecedor: W-SPEED TELE-
Com lTda-mE . Valor total r$ 29 .300,00 Vigência: 03/05/2017 a 
31/12/2017 . Contrato 036/2017 Pregão 012/2017- objeto: contratação 
de pessoa jurídica para prestação de serviços de licenciamento de uso 
de sistemas de informática integrados, para a gestão pública munici-
pal, com os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, 
manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante período con-
tratual .Fornecedor: memory Projetos e desenvolvimento de sistemas 
lTda . Valor total r$36 .000,00 . Vigência: 04/05/2017 a 31/12/2017 . 
marlon Caires sousa . Prefeito .

5 cm -21 976423 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

mAriA Do SuAÇuÍ/mG
– aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal nº . 027/2017 
– rEGIsTro dE PrEços . o Pregoeiro e a Equipe de apoio tornam 
público que farão realizar licitação, aceitando propostas de empresas 
para o registro de preços com o objetivo para futuras e eventuais forne-
cimentos de peças e serviços de mão de obra para veículos, com sessão 
marcada para o dia 06 de julho de 2017, às 13:30h . o edital estará dis-
ponível para os interessados na Prefeitura municipal de santa maria do 
suaçuí, em 22/06/2017 .

2 cm -21 976030 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

mAriA Do SuAÇuÍ/mG
– rEPublICaçÃo Em raZÃo dE modIFICaçÃo No obJETo 
– PrEGÃo PrEsENCIal nº . 025/2017 – rEGIsTro dE PrEços . 
o Pregoeiro e a Equipe de apoio tornam público que farão realizar lici-
tação, aceitando propostas de empresas para o registro de preços com o 
objetivo para futuras e eventuais aquisições de 02 (dois) veículo para a 
secretaria municipal de Educação e 04 (quatro) veículos para a secre-
taria municipal de saúde, com sessão marcada para o dia 05 de julho de 
2017, às 13h30min . o edital estará disponível para os interessados na 
Prefeitura municipal de santa maria do suaçuí, em 22/06/2017 .

3 cm -21 976029 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do JACArÉ

-mGProCEsso lICITaTÓrIo Nº 50/2017 – CHamada PÚblICa 
Nº 001/2017, torna público aos interessados o aviso de licitação do tipo 
menor preço por ítem, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para a alimentação escolar . abErTura dIa 
07 .07 .2017, Às 08:00 Horas . Edital disponível através do email lici-
tacao@santanadojacare .mg .gov .br ou pelo tel (35): 3866-1203 . 

2 cm -21 976204 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA DE PirAPAmA

PP 031/17 . a Prefeitura municipal de santana de Pirapama, através do 
setor de licitações, torna público o Pregão Presencial nº031/2017, que 
será realizado em 05 de julho de 2017, ás 10:00 . objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento de material de consumo e equipamentos de 
uso odontológico para atender as demandas da secretaria municipal de 
saúde do município de santana de Pirapama/mG, o Edital nº31/2017, 
poderá ser requisitado através email: departamentodelicitação@gmail .
com, no horário de 08:00 ás 17:00 . santana de Pirapama, 21 de junho 
2017 . dalton soares silva-Chefe do Executivo . adesão de ata - Extrato 
de adesão a ata de registro de Preços Nº 025/2016 . Prefeitura muni-
cipal santana de Pirapama-minas Gerais-Processo nº 0032/PmC/2016 . 
Órgão Gerenciador: Prefeitura municipal de Cordisburgo . Vigência/
ata: 31/08/2016 a 31/08/2017 . Órgão aderente: Prefeitura municipal 
santana de Pirapama/secretaria de administração . objeto: serviço 
de cópia e impressão monocromática e colorida . Valor: r$53 .130,00 
(monocromática), r$ 17 .500,00 (colorida) . Fornecedor: Copycentro 
ltda CNPJ: 00 .487 .928/0001-42 . data da adesão: 19 de maio de 2017

4 cm -21 976123 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do GrAmA/mG. 
Pregão Presencial Nº 054/2017 . Torna Público o resultado, adjudicação 
e Homologação do PrEGÃo PrEsENCIal Nº 054/2017 . após nego-
ciação o Pregoeiro adJudICou o objeto destinado ao rEGIsTro 
dE PrEços, VIsaNdo a FuTura E EVENTual aQuIsIçÃo 
dE mEdICamENTos, a favor das licitantes: dIsTrIbuIdora dE 
mEdICamENTos romEIro lTda - mE, inscrita no CNPJ sob nº 
13 .540 .210/0001-14, vencedora dos itens: 01, 03, 10, 12, 18, 21, 25, 
28, 33, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 56, 57; EQuIPar mÉdICo E Hos-
PITalar lTda, inscrito no CNPJ sob nº 25 .725 .813/0001-70, ven-
cedora dos itens 02 e 37; FlÁVIa GENElHu PENNa - mE, inscrita 
no CNPJ sob nº 24 .325 .781/0001-52, vencedora dos itens 06, 15, 16, 
17, 23, 29, 34, 35, 47, 53, 54; J .PHarma HosPITalar lTda - mE, 
inscrita no CNPJ sob nº 21 .988 .592/0001-71, vencedora dos itens 04, 
08, 09, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 36, 38 . Itens frustrados: 05, 07, 
24, 27, 32, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 52, 58 . santo antônio do Grama/mG . 
marcelo russo lima - Pregoeiro .

4 cm -21 976448 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo/mG

 – Termo de Prorrogação da Tomada de Preços nº 004/2017 . objeto: 
Contratação dos serviços de Locação e Manutenção de SOFTWARE. 
a Comissão de licitação resolve prorrogar a data de julgamento para 
o dia 07/07/2017 às 08:00 horas . Tendo em vista complementação 
do anexo I – detalhamento do objeto . maiores informações na sede 
da Prefeitura ou pelo telefone: (38) 3631-1420 no horário de 7:00 às 
13:00 horas ou pelo site: www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br . são 
Francisco, 21 de Junho de 2017 . ass . EVaNIlso aParECIdo Car-
NEIro – Prefeito municipal .

3 cm -21 976003 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo/mG

 – aVIso dE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 028/2017 . obJETo: 
Contratação de empresa para prestação de serviço funerário com trans-
lado de Cadaveres a ser destinado ao auxilio às famílias carentes do 
município de são Francisco/mG, destinado a atender as necessidades 
da secretaria municipal de desenvolvimento social, no município de 
são Francisco/mG . Credenciamento: 12/07/2017: de 08:00 hs às 08:30 
hs . Início da sessão: 09:00hs . Evanilso aparecido Carneiro - Prefeito 
municipal . Informações e Esclarecimentos: (38) 3631-1420 . Edital: 
www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br .

3 cm -21 976168 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo/mG

 – aVIso dE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 027/2017 . registro 
de Preços . obJETo: contratação de Prestação de serviços de sonori-
zação, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais 
da administração Pública no município de são Francisco/mG . Cre-
denciamento: 11/07/2017: de 08:00 hs às 08:30 hs . Início da sessão: 
09:00hs . Evanilso aparecido Carneiro - Prefeito municipal . Informa-
ções e Esclarecimentos: (38) 3631-1420 . Edital: www .prefeituradesa-
ofrancisco .mg .gov .br .

2 cm -21 976167 - 1



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 22 de Junho de 2017 – 15 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo/mG

aVIso dE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 026/2017 . registro de 
Preços . obJETo: contratação dos serviços de lavagens de veículos 
leves e pesados com lubrificação, destinado a atender as necessidades 
das secretarias municipais da administração Pública no município de 
são Francisco/mG . Credenciamento: 10/07/2017: de 08:00 hs às 08:30 
hs . Início da sessão: 09:00hs . Evanilso aparecido Carneiro - Prefeito 
municipal . Informações e Esclarecimentos: (38) 3631-1420 . Edital: 
www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br .

2 cm -21 976166 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo/mG 

– aVIso dE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 025/2017 . obJETo: 
Contratação de Prestador de serviços para coleta, transporte, trata-
mento de lixo Hospitalar através de termo de destruição, dar destino 
final as cinzas dos Resíduos de Serviços de Saúde Classes A, B, e E de 
acordo com as resoluções do Conama nº . 358/05 e aNVIsa nº . 306 
destinado a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde 
no município de são Francisco/mG . Credenciamento: 06/07/2017: de 
08:00 hs às 08:30 hs . Início da sessão: 09:00hs . Evanilso aparecido 
Carneiro - Prefeito municipal . Informações e Esclarecimentos: (38) 
3631-1420 . Edital: www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br . 

3 cm -21 976165 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo/mG 

– aVIso dE lICITaçÃo . Pregão Presencial nº 017/2017 . objeto: 
aquisição de EQuIPamENTos dEsTINados ao sErVIço dE 
TaPa buraCos Em PaVImENTaçÃo asFÁlTICa, a ser des-
tinado a atender as necessidades da secretaria municipal de obras e 
Transporte . Credenciamento: 05/07/2017: de 08:00 hs às 08:30 hs . Iní-
cio da sessão: 09:00hs . Evanilso aparecido Carneiro - Prefeito muni-
cipal . Informações e Esclarecimentos: (38) 3631-1420 . Edital: www .
prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br .

2 cm -21 976164 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG
3º aditivo ao contrato 63/2015 . Partes: PmsGra e Telealpha Comer-
cial ltda . Valor: r$ 162 .000,00 . Vigência: 26/05/2017 até 25/05/2018 .
 PrEFEITura muNICIPal dE sÃo GoNçalo do rIo abaIXo/
mG – 4º aditivo ao contrato 308/2014 . Partes: PmsGra e ambien-
tall Tecnologia ltda . Valor: r$ 56 .100,00 . Vigência: 07/06/2017 até 
06/06/2018 . 

2 cm -21 976280 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 

– Extrato do 6º termo aditivo ao Contrato 108/2015
Espécie: 6º termo aditivo ao contrato nº 108/2015 . origem: Processo 
licitatório nº 034/2015, Tomada de Preços nº 005/2015 . Contra-
tante: Prefeitura municipal de são Gotardo . Contratada: Paesan-Pa-
vimentação Engenharia e saneamento ltda . objeto: Constitui objeto 
do 6º termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
e da execução da obra por mais 31 dias . data de assinatura do adi-
tivo: 29/05/2017 . Vigência do contrato e execução da obra: 30/05/2017 
a 29/06/2017 . assinantes: seiji Eduardo sekita – Prefeito municipal . 
José Wilson Ribeiro – representante da Contratada.

3 cm -21 976115 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 

– Extrato do 3º termo aditivo ao Contrato 071/2016
Espécie: 3º termo aditivo do contrato nº 071/2016 . origem: Processo 
licitatório nº 037/2016, Tomada de Preços nº 010/2016 . Contratante: 
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: WCT Construtora 
ltda EPP . objeto: Constitui objeto do 3º termo aditivo a reprogramação 
da obra, com acréscimo de aproximadamente 9,53% no valor inicial 
atualizado do contrato 071/2016, nos itens constantes da Planilha orça-
mentária . Valor do aditivo: r$11 .153,45 . data do aditivo: 14/06/2017 . 
Seiji Eduardo Sekita – Prefeito Municipal. Wesley Braz de Melo - 
representante da Contratada .

3 cm -21 976312 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 

– Extrato do 4º termo aditivo ao Contrato 071/2016
Espécie: 4º termo aditivo do contrato nº 071/2016 . origem: Processo 
licitatório nº 037/2016, Tomada de Preços nº 010/2016 . Contratante: 
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: WCT Construtora 
ltda-EPP . objeto: Constitui objeto do 4º termo aditivo a prorrogação 
da vigência do contrato e da execução da obra por mais 15 dias . data de 
assinatura: 20/06/2017 . Vigência: 21/06/2017 a 05/07/2017 . seiji Edu-
ardo Sekita – Prefeito Municipal. Wesley Braz de Melo - representante 
da Contratada .

3 cm -21 976314 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 

Torna Público - aviso de licitação: Processo licitatório Nº . Pmsg/
Cpl/073/2017 . Tomada de Preços Nº . 009/2017 . Tipo: menor Preço 
Global . objeto: Contratação de Empresa Especializada, Por regime 
de Empreitada Por Preço Global, Para Execução de obras relativas 
À reforma da unidade básica de saúde Capelinha, situada Na av . 
abaete, Nº 124, No distrito de abaete dos Venâncios, município de 
são Gotardo, Em atendimento a secretaria municipal de saúde . data 
de abertura: 10/07/2017 - Entrega dos Envelopes até as 08h45min 
– abertura dos Envelopes a Partir de 09h00min, Na sala do depar-
tamento de licitação . Edital Completo disponível Gratuitamente No 
site da Prefeitura municipal de são Gotardo/mg (www .saogotardo .
mg .gov .br) . Informações: Tel (34) 3671-7111 ou E-mail: licitacaosg@
gmail .com - Prefeito municipal: seiji Eduardo sekita .

3 cm -21 976034 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoÃo BATiSTA Do GLÓriA/mG
- PrEGÃo PrEsENCIal dE rEGIsTro dE PrEços Nº 046/2017, 
ProCEsso lICITaTÓrIo nº 0754/2017 . mENor PrEço Por 
ITEm . o município de são João batista do Glória/mG, através da Pre-
goeira Oficial vem tornar público a abertura do certame de Registro 
de Preços para aquisição de pneus novos e câmaras de ar para reposi-
ção na frota de veículos e máquinas do município de são João batista 
Glória/MG, conforme especificações constantes do Edital. Apresenta-
ção para credenciamento das licitantes: dia 5/julho/2017 às 8h . aber-
tura da sessão oficial do Pregão Presencial: dia 5/julho/2017 às 8h. 
licitação exclusiva para microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e microempreendedores Individuais, em cumprimento ao disposto no 
inciso I do art . 48 da lC nº 123/2006, com a redação dada pela lC 
nº 147/2014 . realização do pregão, local de retirada e informações do 
Edital: sala de licitações localizada na Prefeitura - departamento de 
licitações, à Praça belo Horizonte n . 22, centro, são João batista do 
Glória - mG e no site www .gloria .mg .gov .br e Telefax: (35) 3524-0900 . 
são João batista do Glória/mG, 21 de junho de 2017 . laila Cristina 
Pereira - Pregoeira .

5 cm -21 976353 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DA LAGoA

PP 35/17 . aviso contendo o resumo do Edital . a Prefeitura municipal 
de são João da lagoa - mG torna público que realizará Pregão Presen-
cial nº 035/2017, Processo licitatório nº 074/2017 . objeto: Contratação 
de Oficineiros para aulas de artes marciais e musicalização. Creden-
ciamento: 05/07/2017, às 14:00h. Sessão oficial: 05/07/2017, às 14:15 
horas . Edital e informações: setor de licitações, av . Coração de Jesus, 
nº 1005, centro, pelo email licita .pmsjl@yahoo .com .br . Telefone: (38) 
3228-8133 . são João da lagoa, 21 de junho de 2017 . betânia saraiva 
Eulálio - Pregoeira .

3 cm -21 976316 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA BArrA - 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 034/2017 - Torna público que será rea-
lizada licitação na modalidade Pregão Presencial nº . 034/2017 tendo 
como objeto o “registro de preços visando à eventual aquisição de 
combustíveis e arla 32 para abastecimento da frota de veículos do 
município e abastecimento, através de convênios, de veículos das Polí-
cias militar e Civil” . o edital poderá ser retirado no site: www .saojose-
dabarra .mg .gov .br ou no setor de licitações, no Paço municipal, sito a 
Travessa ary brasileiro de Castro, nº . 272, Centro, Telefone (35) 3523-
9200 . a abertura dos envelopes será às 08h30min do dia 05/07/2017 . 
são José da barra, 22 de junho de 2017 . Paulo sérgio leandro de oli-
veira - Prefeito municipal .

3 cm -21 976311 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL

aviso de licitação . Proc . licitatório: 126/2017 . Convênio: 
1491000046/2017/sEGoV/PadEm a Prefeitura municipal de s . J . 
Goiabal torna público que irá realizar licitação, modalidade: Pregão 
Presencial 029/2017 . objeto: Contratação aquisição de sonda para 
perfuração de solo, tipo perfuratriz a percussão com motor a diesel, 
acoplada em carreta com rodas e pneus e aquisição de veículo tipo 
pick-up, carroceria aberta, zero km, motor 1 .4, no mínimo – Tipo: 
menor preço por lote . data de credenciamento, abertura dos envelopes 
e julgamento e classificação das propostas e documentação de habi-
litação 06/07/2017 . Edital à disposição - Praça Cônego João Pio, 30, 

centro, são José do Goiabal, minas Gerais . Informações pelo telefone 
(31) 38585121 e pelo e-mail: licitacaogoiabal@yahoo .com . são José 
do Goiabal, 21 de junho de 2017 .

3 cm -21 976290 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo miGuEL Do ANTA-mG,

 extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2016, processo licita-
tório nº022/2016, modalidade Tomada de Preço nº 003/2016, Partes: 
município de são miguel do anta e Construtora soares lTda CNPJ: 
20.898.362/0001-59. Vigência até 04/08/2017. Wagner Damião- Pre-
feito municipal . 
PrEFEITura muNICIPal dE sÃo mIGuEl do aNTa-mG , 
extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 062/2016, processo licitatório 
nº023/2016, modalidade Tomada de Preço nº 004/2016, Partes: muni-
cípio de são miguel do anta e Construtora e Incorporadora Impacto 
LTDA, CNPJ: 04.797.061/0001-82. Vigência até 04/08/2017. Wagner 
damião - Prefeito municipal . 
PrEFEITura muNICIPal dE sÃo mIGuEl do aNTa-mG , 
extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2016, processo licita-
tório nº022/2016, modalidade Tomada de Preço nº 003/2016, Partes: 
município de são miguel do anta e Construtora soares lTda CNPJ: 
20.898.362/0001-59. Vigência até 04/08/2017. Wagner Damião - Pre-
feito municipal .

4 cm -20 975454 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo PEDro Do SuAÇuÍ/mG

EXTraTo dE CoNTraTo - PrEGÃo 022/2017
 Prefeitura municipal de são Pedro do suaçuí/mG X HaP sErVI-
ços, EsTruTuras E ENTrETErImENTo lTda mE contratação 
de empresa para realização da Festa de comemoração do XXVI são 
Pedrense ausente, que acontecerá nos dias 30 de junho e 01 e 02 de 
julho de 2017, conforme anexo I, do presente edital de Pregão Presen-
cial n .º 022/2017 . Valor Global r$ 86 .765,12 (oitenta seis mil setecen-
tos e sessenta cinco reais e doze centavos) . são Pedro do suaçuí, 14 de 
junho de 2017, ricardo araújo souza – Prefeito municipal .

3 cm -21 976403 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo romÃo/mG-

Proc . 40/17-TP 2/17-Execução de Calçamento em bloquetes-CTr 
1025311-42/15-oGu/Caixa-sr . Prefeito adJudICa e HomoloGa 
a favor de santo a . Const . ltda-mE-CNPJ 14 .650 .080/0001-35-CTr 
64/17-signatários: marcelo m . mendonça(prefeito) e marquis a . P . 
ramos p/ Contratada-Vr: r$620 .405,22-20/6/17-Vig: 6 meses . 

2 cm -21 976146 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG. 
Processo de licitação, modalidade Pregão N° 056/2017, Presencial, 
Processo n° 1534/2017 . objeto: Contratação de pessoa jurídica, exclu-
sivamente para mE, EPP e mEI para o fornecimento de enxoval hospi-
talar, destinado aos diversos setores que integram a secretaria munici-
pal de saúde, com entrega imediata . a abertura será dia 10 de julho de 
2017 às 13:00 hrs . o edital completo e as demais informações relativas 
à presente licitação encontram-se à disposição no site www .ssparaiso .
mg .gov .br e na Prefeitura municipal, Gerência de Compras e licitações 
na Praça Inês Ferreira, n° 60, lagoinha, nesta cidade, fone (035) 3539-
7000 ou fone fax (035) 3539-7015, diariamente das 08:00 as 17:00hrs, 
onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos . são sebastião do 
Paraíso – mG, 21 de Junho de 2017 . rodrigo augusto de oliveira-
Pregoeiro .

4 cm -21 976230 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG. 
Processo de licitação, modalidade Pregão N° 053/2017, Presencial, 
Processo n° 1493/2017 . objeto: Contratação de pessoa jurídica, exclu-
sivamente ME e EPP, para o fornecimento de 14 rolos de filmes de 
ultrassonografia, destinados ao ambulatório municipal com entrega 
imediata . a abertura será dia 07 de julho de 2017 às 13:00 hrs . o edital 
completo e as demais informações relativas à presente licitação encon-
tram-se à disposição no site www .ssparaiso .mg .gov .br e na Prefeitura 
municipal, Gerência de Compras e licitações na Praça Inês Ferreira, 
n° 60, lagoinha, nesta cidade, fone (035) 3539-7000 ou fone fax (035) 
3539-7015, diariamente das 08:00 as 17:00hrs, onde poderão ser lidos, 
examinados e adquiridos . são sebastião do Paraíso – mG, 21 de Junho 
de 2017 . rodrigo augusto de oliveira-Pregoeiro . 

3 cm -21 976264 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo TiAGo-mG,

 torna público que fará realizar licitação sob a modalidade Pregão Pre-
sencial 025/2017 – Processo licitatório nº 034/2017 – objeto: registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-
hospitalares . o credenciamento das empresas e recebimento dos enve-
lopes será às 8h30 do dia 05/07/2017 com abertura da sessão e julga-
mento após o credenciamento . Informações: (32) 3376-1022 e o edital 
encontra-se disponível gratuitamente no sítio: www .saotiago .mg .gov .
br para download . são Tiago/mG, 21 de junho de 2017 . denilson silva 
reis – Prefeito municipal .

3 cm -21 976438 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErrANiA. 

Extrato resultado de julgamento . Concorrência Pública nº 01/2017 . Pro-
cesso nº 91/2017 . obJETo: contratação de serviços técnicos especiali-
zados para emissão de pareceres jurídicos em matérias de elevada com-
plexidade; acompanhamento de processos nos Tribunais superiores e 
Tribunais de Contas, e ainda serviços técnicos especializados em recu-
peração de créditos . a empresa sousa oliveira advogados associados, 
CNPJ n .º 07 .297 .814/0001-89, foi vencedora do certame, conforme 
resultado obtido na ata de reunião anexa ao processo n .º 91/2017, com 
valor mensal de r$ 10 .000,00(dez mil reais) e de percentual de êxito de 
19,50(dezenove vírgula cinco por cento) . serrania, 20/06/2017 . Frede-
rico Holanda Csizmar . Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -21 976116 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi - mG–

 Tomada dE PrEços Nº 001/2017 - aVIso dE lICITaçÃo - o 
município de Teófilo Otoni - MG torna pública a realização da Tomada 
de Preços n .º 001/2017, dia 24 de julho de 2017, às 09:00 (nove horas) - 
objeto: Contratação de agência de publicidade/propaganda para criação, 
produção de peças publicitárias,peças de comunicação visual, peças de 
comunicação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, 
pesquisas, desenvolvimento de campanhas publicitárias,divulgação de 
eventos e campanhas nas mídias de rádio, televisão, mídia eletrônica/
redes sociais e imprensa, produçãode materiais gráficos e outros ele-
mentos de divulgação . Íntegra do edital e demais informações atinen-
tes ao certame encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
divisão de licitação, situada na avenida luiz boali n .º 230, Centro, 
nos dias úteis, no horário de 08 às 16 horas, do site www.teofilootoni.
mg.gov.br e pelo email licitacao@teofilootoni.mg.gov.br. T. Otoni, 
21/06/2017 – daniel batista sucupira – Prefeito do município . 

4 cm -21 976191 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG. 

Pregão (Presencial) nº 021/2017 . resultado Final . data e horário da 
sessão: 21/06/2017 - 09:00 horas . objeto da licitação: registro de Pre-
ços para Futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos para o 
município de Teófilo Otoni/MG. Empresa vencedora: TM Comércio 
Eireli – mE - CNPJ: 25 .933 .227/0001-10 foi considerada vencedora 
dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 - totalizando r$ 
191 .364,50 . os itens: 07, 09, 12, 16, 17, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 
85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 não foram cotados. Teófilo Otoni, 
21/06/2017 . Herlon amós Gomes de oliveira . Presidente da CPl . 

3 cm -21 976185 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG. 

Pregão (Presencial) nº 022/2017 . resultado Final . data e horário da 
sessão: 21/06/2017 - 14:00 horas . objeto da licitação: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de persianas para atender a pre-
feitura de Teófilo Otoni/MG. Empresa participante: VM Comércio E 
representações ltda; Cortinas E Persianas Evelly EIrElI – EPP e 
distribuidora Evidence ltda EPP . Empresa vencedora: Vm Comércio 
E representações ltda foi considerada vencedora dos itens: 01, 03 e 
05, totalizando r$ 39 .996,00 e a empresa Cortinas e Persianas Evelly 
EIrElI – EPP foi considerada vencedora dos itens: 02, 04 e 06, totali-
zando R$ 37.477,50. Teófilo Otoni, 21/06/2017. Herlon Amós Gomes 
de oliveira . Presidente da CPl .

3 cm -21 976503 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS PoNTAS-mG.

 – aVIso – PrEGÃo Nº 035/2017 – ProCEsso Nº 303/2017 – a 
Prefeitura municipal de Três Pontas - mG, através do Pregoeiro, sr . 
Guilherme rodrigues Figueiredo, torna pública a abertura de proce-
dimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo mENor PrEço, 
para aquisição de Gerador de Energia à diesel, com o objetivo de ser 

utilizado no Estádio municipal Ítalo Tomagnini, em Três Pontas/mG  . 
o Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreen-
dido das 08 às 11 horas e das 13 às 17 horas, bem como no site: www .
trespontas .mg .gov .br . a abertura da sessão será às 09 horas do dia 05 
de julho de 2017, quando serão recebidos os envelopes documentação 
e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessa-
das . TrÊs PoNTas (mG), 21 dE JuNHo dE 2017 . GuIlHErmE 
rodrIGuEs FIGuEIrEdo – PrEGoEIro .

4 cm -21 976363 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 094/2017 . EXClusIVo Para m .E ./
E.P.P. Objeto: Aquisição de estação fixa digital/analógica, destinada à 
secretaria municipal de defesa social, Trânsito e Transportes sEdEsT . 
recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas 
do dia 26/06/2017 às 13h59min do dia 06/07/2017 . abertura das pro-
postas por meio eletrônico: Às 14 horas do dia 06/07/2017 . Início da 
sessão de disputa de Preços: Às 15 horas do dia 06/07/2017 . Valor esti-
mado da licitação: r$ 17 .200,00 . Fonte de recurso: Convênio . Informa-
ções: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, 
pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo, 29557 ou 
junto à plataforma eletrônica de licitações do banco do brasil: www .
licitacoes-e .com .br . demais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .
br . uberaba/mG, 19 de junho de 2017 . rodrIGo luIs VIEIra . 
secretário municipal de administração - autoridade Competente .

4 cm -21 976270 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErAB/mG. 

PrEGÃo ElETrÔNICo N° 093/2017 . EXClusIVo Para m .E ./
E .P .P . objeto: aquisição de colchões de solteiro e capas para colchões 
de solteiro, visando atender a secretaria municipal de desenvolvimento 
social . Tipo de licitação: menor preço . recebimento das propostas por 
meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 26/06/2017 às 13h59min 
do dia 06/07/2017 . abertura das propostas por meio eletrônico: Às 14 
horas do dia 06/07/2017 . Início da sessão de disputa de Preços: Às 15 
horas do dia 06/07/2017 . Valor estimado da licitação: r$ 27 .592,00 . 
Fonte de recurso: Vinculado. Informações: Portal eletrônico oficial da 
Prefeitura municipal de uberaba/mG, pelo link: http://www .uberaba .
mg .gov .br/portal/conteudo, 29557 ou junto à plataforma eletrônica de 
licitações do banco do brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: 
licitacao .pmu@uberabadigital .com .br . uberaba/mG, 19 de junho de 
2017 . rodrIGo luIs VIEIra . secretário municipal de administra-
ção - autoridade Competente .

4 cm -21 976268 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

PrEGÃo ElETrÔNICo N° 095/2017 . EXClusIVo Para m .E ./
E .P .P . objeto: aquisição de equipamentos de informática Hub para 
rede Ethernet e roteadores wireless, em atendimento à secretaria muni-
cipal de saúde - sms . Tipo de licitação: menor preço . recebimento das 
propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 27/06/2017 
às 13h59min do dia 07/07/2017 . abertura das propostas por meio ele-
trônico: Às 14 horas do dia 07/07/2017 . Início da sessão de disputa de 
Preços: Às 15 horas do dia 07/07/2017 . Valor estimado da licitação: r$ 
909,80 . Fonte de recursos: Vinculado . Informações: Portal eletrônico 
oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://www.
uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo, 29557 ou junto à plataforma ele-
trônica de licitações do banco do brasil: www .licitacoes-e .com .br . 
demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 
e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .br . uberaba/mG, 19 
de junho de 2017 . rodrIGo luIs VIEIra . secretário municipal de 
administração - autoridade Competente .

4 cm -21 976274 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm BoNiTA

 - Pl056/2017 – PP Nº047/2017-Exclusiva mE, EPP e mEI – aqui-
sição de desfibrilador para atendimento na unidade básica de saúde. 
data/hora do recebimento dos envelopes: 07/07/2017 09:00:00 h . Tipo 
de licitação: mENor PrEço . Critério de Julgamento: menor Preço 
- item . maiores informações: av . são Paulo, nº 83, Centro, Vargem 
bonita, mG, pelo telefone: (037) 3435–1131, pelo e-mail: licitacao@
vargembonita .com .br . Kelma soares macedo-Pregoeira . 

2 cm -21 976337 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 

– aviso de licitação– Processo 3726/2016 . o município de Viçosa-mG 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar lici-
tação na modalidade Pregão Presencial, através do sistema de regis-
tro de Preços nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada pelo decreto 
municipal nº 3 .893/04, nº 3 .906/05, nº 4 .600/13, aplicando subsidiaria-
mente, no que couber, a lei 8 .666/93, aquisição de material de Cons-
trução para atender a secretaria municipal de assistência social, a data 
de início e abertura será 05/07/2017 às 08h30min na sede da PmV no 
endereço, rua Gomes barbosa, n° 803, Centro, CEP: 36 .570 .000, Viço-
sa-mG . o Edital deve ser retirado no departamento de material, Com-
pras e licitações da PmV, ou através do site www .transparencia .vicosa .
mg .gov .br, Viçosa, 21 de Junho de 2017 . Isabella liboreiro brustolini 
– Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa – aviso de licitação – 
Processo 1245/2017 . o município de Viçosa-mG torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada 
pelo decreto municipal nº 3 .893/04, nº 3 .906/05, aplicando subsidiaria-
mente, no que couber, a lei 8 .666/93, aquisição de jaleco, toucas sanfo-
nadas e balança digital para atender as escolas e creches municipais . a 
data de início e abertura será 06/07/2017 às 08h30min na sede da PmV 
no endereço, rua Gomes barbosa, n° 803, Centro, CEP: 36 .570 .000, 
Viçosa-mG . o Edital deve ser retirado no departamento de material, 
Compras e licitações da PmV, ou através do site www .transparencia .
vicosa .mg .gov .br, Viçosa, 21 de Junho de 2017 . Juliana bailon de lima 
– Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa – aviso de licitação– Pro-
cesso 2852/2016 . o município de Viçosa-mG torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pre-
gão Presencial, através do sistema de registro de Preços nos termos da 
lei 10 .520/02, regulamentada pelo decreto municipal nº 3 .893/04, nº 
3 .906/05, nº 4 .600/13, aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 
8 .666/93, para aquisição de Etanol e arla para atender a frota da Prefei-
tura municipal de Viçosa . a data de início e abertura será 06/07/2017 às 
14h00min na sede da PmV no endereço, rua Gomes barbosa, n° 803, 
Centro, CEP: 36 .570 .000, Viçosa-mG . o Edital deve ser retirado no 
departamento de material, Compras e licitações da PmV, ou através 
do site www .transparencia .vicosa .mg .gov .br, Viçosa, 21 de Junho de 
2017 . Isabella liboreiro brustolini – Pregoeira

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa – aviso de licitação– 
Processo 1483/2017 . o município de Viçosa-mG torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada 
pelo decreto municipal nº 3 .893/04, nº 3 .906/05, aplicando subsidia-
riamente, no que couber, a lei 8 .666/93, Para contratação com exclu-
sividade de instituição financeira, pública ou privada, autorizada 
pelo banco Central do brasil, para administrar os créditos destinados 
ao pagamento de fornecedores, bens serviços e insumos da PmV e 
saaE . a data de início e abertura será 24/07/2017 às 08h30min na 
sede da PmV no endereço, rua Gomes barbosa, n° 803, Centro, CEP: 
36 .570 .000, Viçosa-mG . o Edital deve ser retirado no departamento 
de material, Compras e licitações da PmV, ou através do site www .
transparencia .vicosa .mg .gov .br . Viçosa, 21 de Junho de 2017 . Juliana 
bailon de lima – Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato pro-
cesso n° 2132/2016 – contrato de fornecimento n° 51/2017 - CoN-
TraTaNTE: Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 
18 .132 .449 ./0001-79 CoNTraTado – GIroFarma mEdICa-
mENTos lTda, CNPJ: 07 .876 .749/0001-46 . objeto: aquisição de 
material ambulatorial para a secretaria de saúde, iniciando no dia 08 
de março de 2017 com término no dia 08 de março de 2018, no valor 
total de r$287 .072,80 (cento e vinte mil seiscentos e treze reais e cin-
quenta e três centavos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e 
suas alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato pro-
cesso n° 2132/2016 – contrato de fornecimento n° 53/2017 - CoN-
TraTaNTE: Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 
18 .132 .449 ./0001-79 CoNTraTado – FlÁVIa GENElHÚ PENNa 
mE lTda, CNPJ: 24 .325 .781/0001-52 . objeto: aquisição de material 
ambulatorial para a secretaria de saúde, iniciando no dia 08 de março 
de 2017 com término no dia 08 de março de 2018, no valor total de 
r$115 .594,85 (cento e quinze mil quinhentos e noventa e quatro reais e 
oitenta e cinco centavos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 
e suas alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato pro-
cesso n° 2132/2016 – contrato de fornecimento n° 54/2017 - CoN-
TraTaNTE: Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 
18 .132 .449 ./0001-79 CoNTraTado – dIsTrIbuIdora dE 
mEdICamENTos romEIro, CNPJ: 13 .540 .210/0001-14 . objeto: 
aquisição de material ambulatorial para a secretaria de saúde, ini-
ciando no dia 08 de março de 2017 com término no dia 08 de março 
de 2018, no valor total de r$606 .116,23 (seiscentos e seis mil cento e 
dezesseis reais e vinte e três centavos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: 
lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 321/2017 – contrato de fornecimento n° 70/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – dIsTrIbuIdora dE mEdICamENTos 
romEIro, CNPJ: 13 .540 .210/0001-14 . objeto: aquisição de apare-
lhos de eletrocardiograma para atender a secretaria de saúde, iniciando 
no dia 18 de abril de 2017 com término no dia 31 de dezembro de 2017, 
no valor total de r$20 .764,00 (vinte mil setecentos e sessenta e quatro 
reais) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações – 
Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 90/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – TallYTa CrIsTINa sIlVa saNTos 
07030625650, CNPJ: 15 .414 .361/0001-51 . objeto: aquisição de mate-
rial de escritório para atender a secretaria de saúde, iniciando no dia 
05 de maio de 2017 com término no dia 05 de maio de 2018, no valor 
total de r$21 .379,90 (vinte e um mil trezentos e setenta e nova reais e 
noventa centavos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas 
alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 89/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – CoPrEss lTda, CNPJ: 00 .273 .134/0001-86 . 
objeto: aquisição de material de escritório para atender a secretaria 
de saúde, iniciando no dia 05 de maio de 2017 com término no dia 05 
de aio de 2018, no valor total de r$93 .149,45 (noventa e três mil cento 
e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) . FuNdamEN-
TaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal 
– Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato pro-
cesso n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 91/2017 - CoN-
TraTaNTE: Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 
18 .132 .449 ./0001-79 CoNTraTado – VIlsoN da sIlVa brum, 
CNPJ: 11 .038 .785/0001-08 . objeto: aquisição de material de escritório 
para atender a secretaria de saúde, iniciando no dia 05 de maio de 2017 
com término no dia 05 de aio de 2018, no valor total de r$21 .851,79 
(vinte e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove cen-
tavos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações 
– Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 89/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – CoPrEss lTda, CNPJ: 00 .273 .134/0001-86 . 
objeto: aquisição de material de escritório para atender a secretaria 
de saúde, iniciando no dia 05 de maio de 2017 com término no dia 05 
de aio de 2018, no valor total de r$93 .149,45 (noventa e três mil cento 
e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) . FuNdamEN-
TaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal 
– Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 88/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – CENTro oEsTE ComÉrCIo EIrEllI mE, 
CNPJ: 26 .904 .314/0001-02 . objeto: aquisição de material de escritório 
para atender a secretaria de saúde, iniciando no dia 05 de maio de 2017 
com término no dia 05 de aio de 2018, no valor total de r$32 .823,07 
(trinta e dois mil oitocentos e vinte três reais e sete centavos) . FuN-
damENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito 
municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 86/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – CoPmaYs dIsTrIbuIdora dE PaPElarIa 
lTda mE, CNPJ: 08 .300 .595/0001-02 . objeto: aquisição de material 
de escritório para atender a secretaria de saúde, iniciando no dia 05 de 
maio de 2017 com término no dia 05 de aio de 2018, no valor total de 
r$21 .790,07 (vinte e um mil setecentos e noventa reais e sete centa-
vos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações 
– Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa extrato de contrato processo 
n° 98/2017 – contrato de fornecimento n° 87/2017 - CoNTraTaNTE: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mG, CNPJ (mF) 18 .132 .449 ./0001-79 
CoNTraTado – CoElHo PINTo ComÉrCIo E sErVIços 
lTda, CNPJ: 20 .276 .514/0001-81 . objeto: aquisição de material de 
escritório para atender a secretaria de saúde, iniciando no dia 05 de 
maio de 2017 com término no dia 05 de aio de 2018, no valor total de 
r$23 .082,83 (vinte e três mil e oitenta e dois reais e oitenta e três cen-
tavos) . FuNdamENTaçÃo lEGal: lei 8 .666/93 e suas alterações 
– Prefeito municipal – Ângelo Chequer

PrEFEITura muNICIPal dE VIçosa – aVIso dE INEXIGIbI-
lIdadE dE lICITaçÃo ProCEsso Nº 1036/2017 – a Prefeitura 
municipal de Viçosa–mG, inscrita no CNPJ 18 .132 .449 ./0001-79 torna 
publico que fará, nos termos do artigo 25, inciso I da lei 8 .666/93 e 
suas alterações, a contratação da Philips medical systems ltda, inscrito 
no CNPJ sob o n° 58 .295 .213/0001-78, tendo como objeto a contrata-
ção de empresa para conserta o mamógrafo do CEaE, no valor de r$ 
8 .033,11(oito mil reais e trinta e três reais e onze centavos) . Viçosa, 21 
de junho de 2017, Ângelo Chequer - Prefeito municipal

40 cm -21 976445 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViSCoNDE 

Do rio BrANCo/mG

Aviso de Retificação de Licitação – Pregão Nº. 
062/2017 – Processo licitatório Nº . 084/2017

a administração municipal de Visconde do rio branco, através de sua 
Pregoeira, torna público a retificação do edital da licitação na moda-
lidade Pregão, visando a seleção de empresa especializada no ramo, 
visando à aquisição de trator agrícola para atendimento das atividades 
da secretaria municipal de agricultura, conforme Contrato de repasse 
OGU nº 833545/2016 – Operação 1033717-63. (Ver maiores especifi-
cações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais 
até o 05/07/2017 às 9h, quando será dado início aos trabalhos . Cópia 
do edital já se encontra disponível para os interessados, à Praça 28 de 
setembro, Centro, ou pelo site: www .viscondedoriobranco .mg .gov .br . 
Informações pelo Tel: (32) 3559-1911 .

(ass .) Flaviana lima Teixeira .
4 cm -21 976156 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriNHA - mG
 – aVIso dE lICITaçÃo – Tomada dE PrEços Nº 04/2017 – a 
Prefeitura municipal de Itabirinha – mG comunica a instauração do Pro-
cesso administrativo de licitação nº 26/2017, na modalidade Tomada 
de Preços 04/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada em serviços técnicos de consultoria e assessoria em administra-
ção Pública Municipal com a finalidade de adequação e recuperação 
tributária especificamente a contribuição de Risco Ambiental do Tra-
balho - raT, com abertura dos envelopes no dia 10 de julho de 2017, 
às 13h00m, na sala de reuniões da Prefeitura municipal de Itabirinha . 
Cópia do edital poderá ser obtida na sede do município na rua Cândido 
bacelar, nº . 76, Centro, Itabirinha – mG e Informações através do con-
tato: Telefax (0xx33) 3247-1403, (Sr.Walassy Magno Feliciano Reis).

3 cm -21 976002 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriNHA - mG

aVIso dE lICITaçÃo – Tomada dE PrEços Nº 03/2017 – a 
Prefeitura municipal de Itabirinha – mG, torna pública a republicação 
do Processo administrativo de licitação nº 23/2017, na modalidade 
Tomada de Preços 03/2017, cujo objeto é a contratação de empresa 
para Execução de ações relativas ao Programa Planejamento urbano 
objeto do contrato de repasse nº 830453/2016 celebrado com a união, 
por intermédio do ministério das Cidades, com abertura dos envelopes 
no dia 10 de julho de 2017, às 08h00m, na sala de reuniões da Pre-
feitura municipal de Itabirinha . Cópia do edital poderá ser obtida na 
sede do município na rua Cândido bacelar, nº . 76, Centro, Itabirinha – 
mG e Informações através do contato: Telefax (0xx33) 3247-1403, (sr .
Walassy Magno Feliciano Reis).

3 cm -21 976001 - 1
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG 
torna público realização do processo licitatório n .º 054/2017 – Pregão 
Presencial n .º 033/2017 – Eventual contratação de empresa para forne-
cimento de gêneros alimentícios . abertura dos envelopes: 05/07/2017 
às 13:00 hs . Edital na Prefeitura municipal das 08:00 às 11:00hs e 
12:00 às 17:00 em dias úteis . Claudiomir José martins Vieira – Pre-
feito municipal . 

2 cm -21 976287 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm/mG- 

aVIso dE lICITaçÃo - Tomada de Preços nº 001/2017 - a Prefei-
tura do município de Contagem torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitações nas seguintes modalidades: 
Tomada de Preços nº 001/2017 – Pa 081/2017, tipo menor preço, con-
tratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por pre-
ços unitários, para execução dos serviços de reforma e modernização 
do Ginásio Califórnia no bairro Eldorado no município de Contagem/
mG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até as 
08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 10 (dez) de julho de 2017 e 
com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 10 (dez) de 
julho de 2017 . os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
Edital e seus anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis 
a partir do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2017, na sala da Comissão 
Permanente de licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 
200, bairro Camilo alves – Contagem/mG, tel .: (0**31) 3352 .5090 
e 3352-5138, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 
12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um 
dVd virgem à Comissão Permanente de licitações no endereço acima 
e, ainda, obrIGaTorIamENTE, informar, por meio de carta, os 
seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, 
CNPJ/mF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para con-
tato ou através do site www .contagem .mg .gov .br/licitacoes . Jáder luís 
sales Júnior - Presidente da Comissão Permanente de licitações

5 cm -21 976284 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG

 - aviso de licitação: Pregão Pres . 024/2017 aquisição de material 
didático e pedagógico, mediante fornecimento único, para a secretaria 
de Educação abertura: 05/07/2017, às 09:00h . Ver site: www .bruma-
dinho .mg .gov .br e/ou brumadinho .registrocom .net - avimar de melo 
barcelos -Prefeito

2 cm -21 976265 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iLiCÍNEA.

 leilão 02/2017 . Venda de seus bens inservíveis . lances online: 
26/06/17 à 10/07/17, 08 hs . leilão presencial: 10/07/17,10 hs no antigo 
Parque de Exposições, r: Querubino moscardini,s/nº,Glória . Inf: (31) 
3243-1107

1 cm -21 976428 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JENiPAPo DE miNAS – mG

 Torna pública a realização de Processo administrativo licitatório nº 
057/2017, modalidade pregão presencial Nº 022/2017, tipo: menor 
preço item, visando o obJETo: registro de Preços para eventual 
Aquisição de Material Gráfico, para atender as Secretarias Municipais, 
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Sessão para 
abertura e julgamento: dia 03 de julho de 2017, às 08:00h, na sala de 
reuniões da Prefeitura municipal, situada à rua Turmalina, 200, Cen-
tro, 39 .645-000 . Edital e informações: (33) 3738-9002 das 08h às 12h e 
pelo email licitacao@jenipapodeminas .mg .gov .br . 

3 cm -21 976169 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAÚBA/mG

 Primeiro Termo aditivo de Vigência do Prazo do Contrato . Processo 
licitação N° . : ° 000028/ 2016 . modalidade: P .P .:000018/2016 . Con-
tratante: município de Janaúba . Contratada: Eletro Geral ltda, Cícero 
José da silva – EPP, auto mecânica soares & Ferreira ltda – EPP, auto 
mecânica miguel & miguel Ind . e Com . ltda . objeto da licitação: ser-
viços de manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos e Equipamen-
tos . Vigência: 15/06/2016 á 15/06/2017 . Prorrogação: 12 meses .

2 cm -21 976160 - 1
CAmArA muNiCiPAL DE áGuA BoA/mG

 aVIso dE lICITaçÃo–Pregão Presencial 001/2017-objeto: Contra-
tação de empresa para locação de software e licença de uso, abrangendo 
implantação, conversão de dados, treinamento de pessoal, suporte téc-
nico e manutenção, para atender a Câmara municipal de Água boa/
mG . data da abertura dos envelopes: 05/07/2017 as 08:30 hs . o Edital 
e seus anexos poderão ser adquiridos na sede da Câmara municipal, na 
rua darci alves de oliveira-175 – Centro- agua boa-mG . Fabio salo-
mão lopes-Presidente da mesa diretora . 

2 cm -21 976266 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ/mG

aviso de licitação–Pregão nº 041/2017 – Processo nº 189/2017 . o 
município de Espera Feliz/mG torna público a realização do Pregão 
nº 041/2017 - registro de preço de serviços de manutenção de com-
putadores e periféricos, bem como serviços de configurações de har-
dwares e softwares nos diversos setores da administração municipal 
e outros serviços de recargas . data e horário da sessão: 06/07/2017, às 
14:00 horas . o edital completo encontra – se disponível no site: www .
esperafeliz .mg .gov .br .

João Carlos Cabral de almeida – Prefeito municipal . 
3 cm -21 976180 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riACHo 
DoS mACHADoS/mG

 aviso de licitação – Processo licitatório nº 027/2017 - Pregão Presen-
cial nº 20/2017 - Objeto: Contratação de instituição financeira, pública 
ou privada, para a prestação de serviços de pagamento de vencimen-
tos, salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares, dos ser-
vidores da administração pública municipal da Prefeitura de riacho 
dos Machados, conforme especificações do Edital. Tipo: Maior lance 
ou oferta . dia da licitação: 05/07/2017 às 09:30hs . local: Praça santo 
antônio, 01–Centro, riacho dos machados/mG . Edital disponível no 
setor de licitação da prefeitura, onde o mesmo poderá ser retirado, 
maiores informações (38) 3823-1112 .

riacho dos machados/mG, 21 de junho de 2017 .
Elton marques de almeida – Prefeito municipal . 

3 cm -21 976356 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ/mG

aviso de licitação–leilão nº 001/2017 – Processo nº 187/2017 . o 
município de Espera Feliz/mG torna público a realização do leilão nº 
001/2017 -leilão de bens inservíveis pertencentes a frota de veículos 
do município . data e horário da sessão: 10/07/2017, às 13:00 horas . 
o edital completo encontra – se disponível no site: www .esperafeliz .
mg .gov .br .

João Carlos Cabral de almeida – Prefeito municipal .
2 cm -21 976178 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ/mG
aviso de licitação–Pregão nº 040/2017 – Processo nº 188/2017 . o 
município de Espera Feliz/mG torna público a realização do Pregão 
nº 040/2017 - registro de preço de serviços de hospedagens em hotéis 
e pousadas . data e horário da sessão: 05/07/2017, às 14:00 horas . o 
edital completo encontra – se disponível no site: www .esperafeliz .
mg .gov .br .

João Carlos Cabral de almeida – Prefeito municipal .
2 cm -21 976179 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAÚBA/mG
 Publicação de Edital - aviso de licitação - Processo Nº . 000085/2017 
- Pregão Presencial Nº . 000023/2017 . o município de Janauba-mG, 
torna público o processo licitatório 04/07/2017 09:00:00, Pregão Pre-
sencial, do tipo menor preço por item para aquisição de Insumos 
agrícolas,defensivos agrícolas e outros, informações no horário de 
13:00 às 17:00horas, nos dias úteis e no site www .janauba .mg .gov .br . 
e no email marco .lopes@janauba .mg .gov .br Janaúba-mG, 21 de junho 
de 2017. Marco Antonio de Carvalho-Pregoeiro Oficial.

2 cm -21 976347 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE Dom BoSCo/mG

 HomoloGa o Processo licitatório nº 001/2017 – Tomada de Preços 
nº . 001/2017 . objeto: Contratação de serviços de assessoria e Consul-
toria Jurídica, Parlamentar e advocacia para o Poder legislativo muni-
cipal de dom bosco . Empresa adjudicada: Vicente e morais socie-
dade de advogados, CNPJ/mF 22 .899 .225/0001-64 . Valor mensal: 
r$1 .890,00 . Valor Global 12 meses: r$22 .680,00 . dom bosco-mG, 
21 de junho de 2017 . (a) Francisco Cardoso Guedes-Vereador Presi-
dente da Câmara municipal .
CÂmara muNICIPal dE dom bosCo-mG . Torna público o 
contrato 003/2017 advindo do Processo licitatório nº 001/2017 – 
Tomada de Preços nº . 001/2017 . objeto: Contratação de serviços de 
assessoria e Consultoria Jurídica, Parlamentar e advocacia para o 

Poder legislativo municipal de dom bosco . Contratada: Vicente e 
morais sociedade de advogados, CNPJ/mF 22 .899 .225/0001-64 . 
Valor mensal: r$1 .890,00 . Vigência: 12 (doze) meses . Valor Global: 
r$22 .680,00 . dom bosco-mG, 21 de junho de 2017 . Pela Contratante-
Francisco Cardoso Guedes-Ver . Presidente e pela Contratada – Vicente 
José da silva CPF647 .688 .801-34 .

4 cm -21 976188 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TAPirA/mG - 

EXTraTo do aVIso dE EdITal dE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
060/2017 - objeto: registro de preços para aquisição futura e even-
tual de medicamentos e injetáveis a serem utilizados e distribuídos nas 
dependências do Centro de saúde, Farmácia básica e PsF deste muni-
cípio, por um período de 12 (doze) meses . data de recebimento dos 
Envelopes: 05/07/2017 às 09:00hs . maiores informações - Fone (34) - 
3633-1612 - 3633-1565 - r29 . Tapira/mG, 21 de junho de 2017 .

2 cm -21 976396 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE FormoSo - 

PrEGÃo Nº 015/2017 - NoTIFICaçÃo Para assINaTura dE 
CONTRATO - Notificante: Município de Monte Formoso/MG. Noti-
ficada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
com sede na rua Guainases, 1 .238 - bairro:Campos Elíseos, inscrita 
no CNPJ nº 61 .198 .164/0001-60 .Com base no item 10 .1 - do Edital 
de Licitação - Pregão nº 015/2017, do qual a Notificada teve sua pro-
posta homologada vencedora,a fim de realizar prestação de serviços de 
seguro total dos diversos veículos e máquinas que compõem a frota do 
município de monte Formoso/mG, num total der$ 2 .778,00(dois mil, 
setecentos e setenta e oito reais), pelo período contratual de 12 (doze) 
meses - Comunicamos que o representante legal da notificada, na con-
dição de futura contratada, terá um prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data desta convocação, para assinar o Contrato, 
nos termos e condições preconizadas pelo art . 64 da lei Federal nº 
8 .666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no edital licitatório . diante do exposto, a represen-
tante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá 
comparecer munida de documentos comprobatórios, Identidade e CPF, 
junto ao departamento de Compras e licitações desta Prefeitura, situ-
ada à rua Primitivo barbuda, 211 - Centro de monte Formoso, para 
assinar o referido contrato .monte Formoso/mG, 14 de junho de 2017 .

5 cm -21 976219 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PADrE CArVALHo-mG - 

Torna público que fará realizar PrEGÃo PrEsENCIal Nº 29/2017, 
no dia 05 de julho de 2017, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura muni-
cipal, localizada na Praça da matriz, s/N - Centro - CEP 39573-000 - 
objetivando o registro de preço de fogos de artifício, através de empresa 
do ramo pertinente para aquisições futuras, no atendimento à eventos 
da administração pública municipal de Padre Carvalho/mG, conforme 
descrição constante no anexo II termo de referencia, com entrega par-
celada . o edital poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao .padrecarva-
lho@yahoo .com - José Nilson bispo de sá - Prefeito municipal .

PrEFEITura muNICIPal dE PadrE CarValHo-mG - o Pre-
feito municipal de Padre Carvalho-mG, no uso das atribuições con-
feridas pelo artigo 26, caput, da lei Federal n° 8 .666/93, em arrimado 
nas informações constantes referente à Inexigibilidade de licitação nº 
01/2017; em especial do parecer jurídico e da justificativa apresentada 
pela Comissão Permanente de licitação, aColHE a JusTIFICaTIVa 
e, via de conseqüência, HomoloGa e raTIFICa o ato de inexigi-
bilidade de licitação das seguintes atrações musicais: atração musical 
marIaNo & adrIaNo, no valor de r$35 .000,00; atração musi-
cal FLAVIO LINS, no valor de R$8.000,00; atração musical COW-
boY EsTradEIro, no valor de r$8 .000,00; atração musical KaIo 
marQuEs & NaTalY, no valor de r$6 .000,00; atração musical Isa-
bEla CamarGo, no valor de r$5 .000,00; e atração musical Fla-
VIo roCHa, no valor de r$2 .000,00; para a realização da 13ª Tradi-
cional Festa da mandioca de Padre Carvalho, no período de 14/06/2017 
a 16/06/2017, com fundamento no art . 25, inciso III, da lei 8 .666/93 . 
Jose Nilson bispo de sá - Prefeito municipal .

6 cm -21 976485 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATo VErDE/mG

- aVIsodErETIFICaçÃo - ProC . 19/2017 - PP . 08/2017 - No 
extratado de adjudicação, homologação e contrato, publicado no dia 
09/03/2017, página 30, caderno 2, onde se lê: valor: r$ 144 .000,00 . 
leia-se: valor: r$ 132 .000,00

1 cm -21 976285 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAÇAÍ/mG
CoNTraTo admINIsTraTIVo Nº: 33/2017 - ProCEsso Nº: 
30/2017 - Tomada dE PrEço Nº 04/2017 - obJETo: Contratação 
de Empresa Especializada para Execução de sinalização Viária em vias 
do município de araçaí - CoNTraTado: Tetra Engenhara e sinali-
zação ltda EPP - Valor: r$ 104 .156,10 (cento e quatro mil, cento e 
cinqüenta e seis reais e dez centavos) . VIGÊNCIa: 04 meses a partir 
da data de publicação .

2 cm -21 976195 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPiNoSA-mG 
- Torna público os seguintes resultados de processos licitatórios, aTas 
srP: P=Processo PP=Pregão Presencial: P 80/2017 - PP 34/2017 VEN-
CEdor: Clebio Jose silva de souza EPP 08 .414 .081/0001-88 aTa 
srP Total: r$ 89 .582,00 - VENCEdor: Guarecompe rE . e Com . 
de Pneus ltda 13 .987 .623/0001-41 aTa srP Total: r$ 72 .588,00 
- VENCEdor: Huarly Ferreira santos mE 04 .968 .189/0001-61 
aTa srP Total: r$ 70 .232,00 - VENCEdor: lider Pneus EPP 
00 .464 .331/0001-82 aTa srP Total r$ 261 .822,00 - VENCEdor: 
Trimag Tratores 06 .061 .215/0001-07 aTa srP Total: r$ 48 .612,00 - 
P 81/2017 - PP 35/2017 - VENCEdor: Equipar medico e Hospita-
lar ltda 25 .725 .813/0001-70 aTa srP Total: r$ 2 .250 .115,00 - VEN-
CEdor: Guedes & Paixão ltda 16 .928 .871/0001-00 aTa srP Total: 
r$ 419 .741,00 - VIG: 21/06/2017 a 21/06/2018 . aTas: 77 e 78 Vig: 
21/06/2017 a 21/06/2018: maiores informações a respeito de detalha-
mentos e outros, através do e-mail: licitacao .espinosamg@hotmail .
com

PrEFEITura muNICIPal dE EsPINosa-mG - o município 
de Espinosa/MG torna pública a ratificação e contratos do Processo 
licitatório 90/2017, modalidade Inexigibilidade 07/2017, objeto con-
tratação de shows artísticos e bandas para realização das festas juni-
nas do município de Espinosa . Valor total: 15 .650,00 (Quinze mil 
seiscentos e cinquenta reais), CoNTraTada: Geraldo Pereira 
lima 03372897609, CNPJ: 27 .176 .315/0001-40, Valor r$ 2 .600,00 
(dois mil e seiscentos reais) CoNTraTo Nº 98/2017 - ValId: 
21/06/2017 a 31/07/2017 . CoNTraTado Josenilton Castro Gomes 
36711446615, CNPJ: 25 .335 .983/0001-48, Valor r$ 1 .000,00 (um mil 
reais) CoNTraTo Nº 99/2017 - ValId: 21/06/2017 a 31/07/2017 . 
CoNTraTado: reginaldo lima Ezequiel dos santos 04201998533, 
CNPJ: 18 .960 .326/0001-26, Valor r$ 4 .050,00 (Quatro mil e cinquenta 
reais) CoNTraTo Nº 100/2017 - ValId: 21/06/2017 a 31/07/2017, 
CoNTraTada: Cowboy Estradeiro contrato de exclusividade atra-
vés do empresário roberto Carlos bispo - mE inscrito no CNPJ: 
20 .927 .244/0001-21 Valor r$ 8 .000,00 (oito mil reais) CoNTraTo 
Nº 101/2017 - ValId: 21/06/2017 a 31/07/2017 .

8 cm -21 976234 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErrA Do SALiTrE/mG

 - aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo Nº 051 - registro de preços 
para eventual aquisição de móveis escolares, em atendimento a secre-
taria de Educação - Pregão nº 051, Processo nº 071/2017 - licitação dia 
06/07/2017 - Horário: 09:30 horas

PrEFEITura muNICIPal dE sErra do salITrE/mG - aVIso 
dE CrEdENCIamENTo, sem caráter de exclusividade, de serviço 
médico especializado para atender aos usuários do sus - sistema 
Único de saúde a partir das 08:00hs do dia 23/06/2017 .

PrEFEITura muNICIPal dE sErra do salITrE/mG - aVIso 
dE lICITaçÃo - PrEGÃo Nº 049 - registro de preços para futura 
e eventual contratação de mE ou EPP para a aquisição de materiais de 
consumo de uso odontológico - Pregão nº 049, Processo nº 067/2017 - 
licitação dia 04/07/2017 - Horário: 13:30 horas .

PrEFEITura muNICIPal dE sErra do salITrE/mG - aVIso 
dE lICITaçÃo - PrEGÃo Nº 048 - Para contratação de empresa 
especializada para coleta, transporte, armazenamento, tratamento e des-
tinação final do lixo hospitalar do município de Serra do Salitre-MG 
- Pregão nº 048, Processo nº 066/2017 - licitação dia 03/07/2017 - 
Horário: 15:30 horas

5 cm -21 976382 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAoBim/mG
aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 035/2017 - 
Pal Nº . 057/2017 . o município de Itaobim torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial - tipo menor preço por item 
no sistema registro de Preços – destinado aquisição de Impressos e 
Material Gráfico. Abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 12/07/2017, 
às 09:00h . as cópias do Edital nº . 044/2017, bem com Esclarecimentos 
e informações poderão ser obtidos no depto . municipal de Compras e 
licitação - rua belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39 .625-000 – Itao-
bim/mG, Fone: (33) 3734-1157 . E-mail: licitacao@itaobim .mg .gov .br, 
cópias do edital está disponível no site: www .itaobim .mg .gov .br . rob-
son José Chaves - Pregoeiro .
 aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 036/2017 . o 
município de Itaobim/mG – torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item – aquisi-
ção de material médico - odontológico e material Permanente . aber-
tura dos envelopes dar-se-á no dia: 13/07/2017, às 09:00h . as cópias do 
Edital nº . 045/2017 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 036/2017 - Pal Nº . 
058/2017, bem como esclarecimentos e informações poderão ser obti-
dos no departamento . municipal de licitação e Patrimônio - rua belo 
Horizonte, 360, Centro, CEP: 39 .625-000 – Itaobim/mG, Fone: (33) 
3734-1157, E-mail: licitacao@itaobim .mg .gov .br, edital disponível no 
site: www .itaobim .mg .gov .br . robson José Chaves – Pregoeiro .
 aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 037/2017 . 
o município de Itaobim/mG – torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item 
- para registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos 
manipulados . abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 11/07/2017, às 
09:00h . as cópias do Edital nº . 046/2017, PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 
037/2017 - Pal Nº . 059/2017 . Esclarecimentos e informações pode-
rão ser obtidos no depto . municipal de licitação e Patrimônio - rua 
belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39 .625-000 – Itaobim/mG, Fone: 
(33) 3734-1157 . site: www .itaobim .mg .gov .br . robsoN JosÉ CHa-
VEs – Pregoeiro .

8 cm -21 976304 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iCArAi DE miNAS

 HomoloGaçÃo/EXTraTo dE CoNTraTo . Contrato nº 
102/2017 . o Prefeito municipal de Icaraí de minas torna público 
que foi homologado e firmado contrato da Adesão a Ata de Registro 
de Preços n° 007/2017, com a empresa: NorTEC NorTE ENEr-
GIa E CoNsTruçõEs lTda mE, Contrato nº 102/2017; valor: 
r$ 47 .455,20 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais e vinte centavos); objeto: Contratação de empresa contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia Elé-
trica, visando manutenção Corretiva e Preventiva de todo o sistema 
de Iluminação Pública do município de Icaraí de minas/mG . Prazo de 
vigência: 12 meses; assinatura entre as partes: 08/06/2017 . Processo 
Homologado em 06/06/2017 . Icaraí de minas, 20 de junho de 2017 . 
James Veloso almeida – Prefeito municipal .

3 cm -21 976212 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiNToPoLiS/mG

torna publico que realização Pregão Presencial 033/2017 . Para Con-
tratação de microempresas-mE, empresas de pequeno Porte-EPP ou 
Equiparadas, para a aquisição de forma parcelada de pneus novos 
1ª vida . data de abertura das propostas, dia 05 de julho de 2017 às 
9:30h . maiores informações pelo email licitacaopintopolis@yahoo .com 
informações pelo telefone (38) 3631-8274 . Gilmar mendes da rocha 
pregoeiro . 

2 cm -21 976241 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATiAS CArDoSo

 EXTraTo dE CoNTraTo . Processo licitatório n° . 020/2017, Pre-
gão Presencial n° .011/2017 objeto: locação de estrutura para tradicio-
nal festa junina da Comunidade de lajedinho . Vigência: 21/06/2017 
a 31/12/2017 . Contratante: município de matias Cardoso-mG . Con-
tratadas: mágica P . e Comercio de Equip . Eletro Elet . ltda Valor: r$ 
6 .140,00 e Paulo Junior da rocha meira mE Valor: r$ 15 .800,00 . 
matias Cardoso/mG, 21 de Junho de 2017 . Edmarcio moura leal . Pre-
feito municipal .

2 cm -21 976128 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiNToPoLiS/mG 

torna publico que realização Tomada de Preços 003/2017 . Para contra-
tação de empresa de engenharia que se enquadrarem como microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte para prestação de serviços de obra de 
reforma da Escola municipal José mendonça Vieira . data de abertura 
das propostas, dia 10 de julho de 2017 às 8:00h . maiores informações 
pelo email licitacaopintopolis@yahoo .com telefone (38) 3631-8274 . 
Gilmar mendes da rocha Presidente da CPl .

2 cm -21 976246 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEriQuiTo/mG

 aVIso dE lICITaçÃo - INEXIGIbIlIdadE N .º 05/2017 . o muni-
cípio de Periquito, mG, através do setor de licitações, localizado na 
av . senador Getulio de Carvalho, n .º 271, Centro – Periquito, CEP – 
35 .156-000, vem realizar chamada pública pelo procedimento de Inexi-
gibilidade n .º 05/2017, para aquisição de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar, em cumprimento do estabelecido pela lei 11 .947/2009 
e posteriores alterações . os interessados deverão apresentar a docu-
mentação para habilitação e proposta de preço, no dia 14/07/2017, às 
10:00 horas . Periquito/mG, 20 de junho de 2017 . Comissão de licita-
ção, CPl – Geraldo martins Godoy Prefeito municipal . 

3 cm -21 976269 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE DorES DE GuANHÃES/mG

o município Torna público que a Tomada de Preços nº 002/2017, para 
contratação de empresas para fornecimento de material de limpeza e 
gêneros alimentícios, fica com a abertura alterada para as 14 horas do 
dia 30 de junho de 2017 . maiores informações e retirada do edital com-
pleto na Câmara municipal de dores de Guanhães/mG . durval morais 
Neto . Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -21 976443 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AuGuSTo DE LimA/mG - 

aviso de licitação - Pregão Presencial Nº035/2017 - município de 
augusto de lima/mG, torna público que fará realizar Pregão Presencial 
Nº035/2017, para Contratação de empresa para fornecimento mediante 
entrega parcelada de Gás liquefeito de Petróleo – GlP, a granel . Tipo: 
menor Preço, critério de julgamento Preço unitário, data de entrega 
dos envelopes de Proposta e documentação: 05/07/2017 até às 13:00h . 
Informações e edital poderão ser obtidos na Prefeitura municipal, na 
av . Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3758-1279 / E-mail 
licitacaoaugustodelima@bol .com .br – João Carlos batista borges - 
Prefeito municipal . 

3 cm -21 976222 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SArDoá/mG-

EXTraTo dE CoNTraTo Nº 33/2017 – o município de sardoá X 
Cleberson da silva maia . obJETo: Contratação de empresa ou pessoa 
física para realização de show artístico de banda regional, do gênero 
sertanejo para apresentar-se na 3° Cavalgada Entre amigos de sardoá, 
que acontecerá no dia 25 de junho de 2017 . Valor:r$ 4 .800,00 (qua-
tro mil e oitocentos reais) - VIGÊNCIa: 15/05/2017 a 30/06/2017 .
 EXTraTo dE CoNTraTo Nº 34/2017 – o município de sardoá 
X associação dos Pequenos Produtores rurais do uruçu . obJETo: a 
aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar para ali-
mentação Escolar, conforme lei n° . 11 .947/09 de junho de 2009 e 
resolução n° . 38 do FNdE, de 16 de julho de 2009, de acordo com 
a chamada pública n° .002/2017 . Valor:r$ 55 .267,00 (cinqueta e 
cinco mil e duzentos e sessenta e sete reais) - VIGÊNCIa: 16/06/2017 
a 31/12/2017 .
 EXTraTo dE CoNTraTo Nº 37/2017 – o município de sardoá X 
Prodetgases Comércio distribuidor lTda-mE . obJETo: Contratação 
de empresa especializada em recarga de cilindros de oxigênio medici-
nal para atendiento às unidades básicas de saúde da secretaria muni-
cipal de saúde . Valor: r$ 5 .929,00 (cinco mil e novecentos e vinte e 
nove reais) - VIGÊNCIa: 20/06/2017 a 31/12/2017 .

5 cm -21 976278 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArVALHÓPoLiS/mG

 Extrato dos Termos aditivo quantitativo de km dos contratos entre o 
município de Carvalhópolis e as empresas: CoNTraTo Nº05/2017: 
Carlos sErGIo domINGuEs arrIGo & CIa lTda . 1ºTErmo 
adITIVo No Valor: r$1 .457,82 (um mil quatrocentos e cinqüenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos) . assinatura: 23/05/2017; 2º 
TErmo adITIVo No Valor r$ 7 .832,00(sete mil oitocentos e 
trinta e dois reais) . assinatura: 02/06/2017; CoNTraTo Nº 06/2017: 
luCas EmaNuEl PErEIra TraNsPorTE EsColar mEI . 1º 
TErmo adITIVo No Valor: r$ 12 .532,00(doze mil quinhentos 
e trinta e dois reais) . assinatura: 26/04/2017; CoNTraTo Nº 07/2017 
ClaudIoNor PErEIra CaProNI mEI . 1º TErmo adITIVo No 
Valor r$10 .782,00(dez mil setecentos e oitenta e dois reais) . assi-
natura: 30/05/2017; CoNTraTo Nº 10/2017 sEbasTIÃo CaProNI 
da sIlVa mE . 1º TErmo adITIVo No Valor r$12 .790,80(doze 
mil setecentos e noventa reais e oitenta centavos) . assinatura: 
23/05/2017 . José antônio de Carvalho . Prefeito municipal .

4 cm -21 976271 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG
dispensa 018/2017 - município de Itabirito - Extrato de Contrato 
214/2017 - dispensa 018/2017 - Processo 142/2017 . objeto: locação 
do imóvel situado a rua Getúlio Vargas, 234, Centro, Itabirito/mG, 
para funcionamento da Casa de Vigilância em saúde, em atendimento a 
sEmsa . locador: Clínica Integrada de saúde são lucas ltda . - CNPJ: 
04 .150 .643/0001-72 . Valor: r$24 .000,00 . Vigência: 12 meses .

2 cm -21 976475 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrASÍLiA DE miNAS/mG

EXTraTo dE CoNTraTo Proc .098/2017- rP 036/2017 . objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet e orna-
mentação para atender as demandas das secretarias municipais . Con-
tratadas: GE Parrela buffet ltda . V . Total: r$333 .540,00 / J m rabelo 
- mE .V . Total: r$ 44 .040,00 .Vigência: 02/06/2018 .

2 cm -21 976301 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DA PoNTE/mG

Pregão Presencial Nº 036/2017 . Torna público o Processo licita-
tório Nº55/2017 - Pregão Presencial Nº 036/2017, a realizar-se no 
dia05/07/2017, abertura às 08h30min . objeto:Contratação de microem-
presas e/ou empresas de pequeno porte e /ou equiparadas na forma da 
lei lC 123/2006, paraaquisição de sementes de milho e feijão para dis-
tribuição a agricultores familiares do município de são João da Ponte, 
através doConvenio nº 821596/2015, recursos oriundos do ministério 
do desenvolvimento agrário, para atendimento da secretaria munici-
pal de agricultura .Edital disponível no departamento de licitações, 
Praça olimpio Campos - 128 - Centro, são João da Ponte - mG . No 
site:www .saojoaodaponte .mg .gov .brou no email: psaojoaodapontelici-
tacao@gmail .com .21 de junho de 2017 .daniela mendes soares - Pre-
goeira Oficial.

PrEFEITura muNICIPal dE sÃo JoÃo da PoNTE/mG - Pre-
gão Presencial srP Nº 037/2017 . Torna público o Processo licita-
tório Nº56/2017 - Pregão Presencial srP Nº 037/2017, a realizar-se 
no dia05/07/2017, abertura às 13h30min . objeto: registro de Preços 
para futura e eventual contratação de microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte e /ou equiparadas na forma da lei lC 123/2006para pres-
tação de serviços de confecção de uniformes para atender os funcioná-
rios das diversas secretarias do município .Edital disponível no depar-
tamento de licitações, Praça olimpio Campos - 128 - Centro, são João 
da Ponte - mG . No site:www .saojoaodaponte .mg .gov .brou no email: 
psaojoaodapontelicitacao@gmail .com .21 de junho de 2017 .daniela 
Mendes Soares - Pregoeira Oficial.

6 cm -21 976321 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG

 dispensa 019/2017 - município de Itabirito - Extrato de Contrato 
215/2017 - dispensa 019/2017 - Processo 143/2017 . objeto: locação 
do imóvel situado à rua antônio Carlos, nº 345 - matriz - Itabirito/mG, 
para funcionamento do CEaE - Centro Estadual de atenção Especia-
lizada - bloco a . locador: José Carlos baeta - CPF: 079 .488 .756-20 . 
Valor: r$13 .200,00 . Vigência: 12 meses .

2 cm -21 976281 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PATiS/mG

aVIso dE lICITaçÃo - Proc . lic . 050/17 - TP 001/17 . obj .: Contra-
tação de empresa p/ execução de serv . de tapa buraco e recapeamento de 
vias urbanas . Entr . Envel .: até às 07:50hs . do dia 07/07/2017 c/ abert . 
neste mesmo dia às 08:00hs . Inf . (38)3239-8131 ou 8120 . retirada do 
edital: patis .mg .gov .br - Érica Katiane m . dos santos - Presidente da 
CPl .

2 cm -21 976501 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANAÃ/mG

EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 005/2017 
orIuNda do PrEGÃo PrEsENCIal Nº 010/2017 . Gerencia-
dor: Prefeitura municipal de Canaã . Finalidade: eventual aquisição de 
materiais odontológicos . Prazo de vigência: 01 (um) ano . Fornecedo-
res: magazine dutra Eireli - mE - CNPJ: 17 .034 .855/0001-36 . Valor 
global de r$ 6 .766,01 (seis mil setecentos sessenta e seis reais e um 
centavo) . distribuidora de medicamentos romeiro lTda - CNPJ: 
13 .540 .210/0001-14 . Valor global de r$ 434 .493,39 (quatrocentos 
trinta e quatro mil quatrocentos noventa e três reais trinta e nove cen-
tavos) . data de assinatura: 03 de abril de 2017 . Cezar aguiar de souza 
- Prefeito municipal .

3 cm -21 976315 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TurVoLÂNDiA/mG

Pregão Presencial nº . 21/2017 - aviso de licitação - Processo licitató-
rio nº . 46/2017 - Pregão Presencial nº . 21/2017 . o município de Tur-
volândia (Prefeitura), torna público a abertura de procedimento licita-
tório, para registro de preço para contratação de empresa do ramo para 
fornecimento de materiais esportivos e materiais para premiações do 
setor de esporte do município de Turvolândia/mG . o edital completo 
e seus anexos estão à disposição dos interessados junto à equipe de 
apoio de segunda a sexta feiras, no horário das 12h às 18h, na sala de 
licitações localizada na Praça dom otávio, nº . 240 - bairro Centro - 
Turvolândia/mG . a abertura será às 09:00 horas do dia 05 de Julho 
de 2017, quando serão recebidos os envelopes de propostas, habilita-
ção e credenciamento dos representantes das empresas interessadas . 
mais informações pelo telefone (35) 3242 1161, site www .turvolandia .
mg .gov .br ou pelo e-mail licitaturvolandia@hotmail .com, Turvolândia, 
20 de Junho de 2017 - Carla Aparecida Manso - Pregoeira Oficial.

4 cm -21 976298 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG. 

P .P . nº 048/2017 . Torna público, nos termos das leis Federais nº 
8 .666/93 e 10 .520/02 e suas alterações, por intermédio de seu Prego-
eiro, o Processo nº 075/17 - Pregão Presencial nº 048/17, com abertura 
para o dia 05/07/17 às 07:30 horas . objeto: Contratação de serviços 
especializados em manutenção, carga e recarga de tonner e cartucho de 
qualquer marca e modelo, para atender a demanda das secretarias e con-
vênios do município de aimorés . o Edital completo e melhores infor-
mações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura à avenida raul soa-
res, 310, Centro, Telefax (33) 3267-1932, das 11:00 às 17:00 horas .

3 cm -21 976457 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TiroS/mG. 

Torna Público, Pregão Presencial 18/2017 . registro de Preços, para 
eventual prestação de serviços de horas máquinas, para atender a secre-
taria municipal de obras . abertura dos Envelopes será dia: 04/07/2017 
às 09:00 horas . o Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidos na sede da Prefeitura municipal de Tiros, na Praça santo antô-
nio, 170 - Centro . Telefone: (34) 3853-1221 e endereço eletrônico: 
www .tiros .mg .gov .br .

2 cm -21 976447 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG. 

HomoloGaçÃo ParCIal do CrEdENCIamENTo Nº 
002/2017. O Município de Confins, através da Comissão Permanente 
de licitação, comunica a Homologação Parcial do Processo licitatório 
nº 090/2017, modalidade Credenciamento Nº 002/2017, cujo objeto é o 
CrEdENCIamENo dE PEssoa JurÍdICa, Para PrEsTaçÃo 
dE sErVIços dE PublICIdadE Por mEIo dos VEÍCulos 
dE mÍdIa ImPrEssa dE CIrCulaçÃo loCal CoNFormE 
EdITal E aNEXos . JorNaIs: Pl Em dIa lTda - mE E Casa 
da mÍdIa E arTE lTda - mE . Nas condições e termos previstos 
no Edital e Termo de referência . a Homologação desta licitação está 
à disposição no setor de licitações da Prefeitura municipal de Con-
fins. Confins, 14 de junho de 2017. Celso Antônio da Silva - Prefeito 
municipal .

3 cm -21 976442 - 1

Editais de Comarcas
EdITal dE CaNCElamENTo dE loTEamENTo urbaNo

o srª . Kellen Patrícia brandão, portadora do CPF: 044 .977 .816-90, 
proprietária do loteamento bairro universitários 01, constante da 
matrícula 20 .199, do Cartório de registro de Imóveis da comarca de 
araçuai-mG, com base no art . 23, II da lei 6 .766/1979, com a devida 
anuência do município de araçuaí-mG em 07 de Junho de 2017, vem 
comunicar o cancelamento do referido loteamento em razão de um 
novo parcelamento da área referida, possibilitando, assim, a manifesta-
ção de quaisquer interessados no prazo de 30 (trinta) dias .

2 cm -21 976176 - 1


