
 4 – quarTa-feira, 08 de agosTo de 2018 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas gerais - Caderno 2

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE CAETÉ. 
aVIso de CaNCelameNTo e redesIGNaçÃo de 
PreGÃo Nº 009/2018 . o PreGoeIro da CÂmara 
muNICIPal de CaeTÉ comunica a todos os interessados 
queTorNou sem eFeIToo aviso de licitação relativo ao 
Pregão Presencial 009/2018, publicado no Jornal Oficial de 
minas Gerais, do dia 2 de agosto de 2018, caderno 2, página 
9 e, por consequência, torna público que redesIGNou para 
o dia23 de agosto de 2018, às 14 horas, na rua mato dentro, 
nº 48, Centro, Caeté mG, a licitação na modalidade Pregão 
Presencial, nº 009/2018, tipo menor preço global, para con-
tratação de empresa para fornecimento de veículo automotor, 
conforme edital e seus anexos. O edital encontra-se afixado 
no quadro de avisos da Câmara e disponível no sitewww .
camaradecaete .mg .gov .br . Caeté, 06 de agosto de 2018 . 
roberTo aPareCIdo FerNaNdes PreGoeIro . 

3 cm -06 1130669 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE CriSTiANo oToNi/mG

Contrato nº 01/2018 . serv . Téc . especializados . § Único 
art . 61; art . 24, II – lei 8 .666/93 . Contratante: Câmara 
mun . Cristiano otoni . Contratado: otávio Geraldo mateus 
serviços – me . objeto: disponibilização de software de 
gerenciamento eletrônico de documentos . Valor mensal: r$ 
760,00 (setecentos e sessenta reais) . Vigência: 01/08/2018 a 
31/07/2019 . ass .: evaldo Jesus de souza – Presidente .

2 cm -07 1130738 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE Dom SiLVÉrio- 

inscrita no CNPJ sob o nº 01 .759 .101/0001-03 aVIso de 
lICITaçÃo . Processo licitatório 014/2018 – Pregão Pre-
sencial 004/2018 . objeto: seleção para futura contratação de 
empresa especializada para fornecimento de artigos de pape-
laria, bem como materiais de escritório e expediente, con-
forme necessidade da Câmara municipal de dom silvério, 
para manutenção de suas atividades, até 31(trinta e um) de 
dezembro de 2018 com critério de julgamento de meNor 
Preço Por ITem . abertura da sessão e Credenciamento 
de participantes às 08h30min do dia 03/09/2018 . abertura 
dos envelopes: 03/09/2018, às 09h00min horas, na sala de 
licitações da Câmara municipal de dom silvério/mG, rua 
manoel Carvalho mól, 77, santa rita – CeP 35 .440-000 . 
o edital estará disponível no endereço acima, de segunda 
a sexta-feira, das 08h00min às 11h00min e de 13h00min as 
17h00min horas e no endereço eletrônico através do site ofi-
cial do Poder legislativo municipal de dom silvério/mG, 
qual seja: http://www .camaradomsilverio .mg .gov .br/ . Infor-
mações pelo telefone: (31) 3857-1312 . dom silvério/mG, 
06/08/2018 . sérgio Cristiano alves-Presidente do legisla-
tivo 2017/2018 . 

4 cm -07 1131119 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES,
Processo nº 416/18, Pregão Presencial nº 0009/2018, nos ter-
mos do art . 21, XII, do decreto Federal 3 .555/00, considerando 
o julgamento das propostas do referido Processo licitatório, 
resolve publicar o resultado do certame à licitante vencedo-
raactcon soluções Web ltda , CNPJ Nº 07 .051 .313/0001-18, 
que ofertou o valor final de R$49.920,00 (quarenta e nove mil 
novecentos e vinte reais) anual, referente á contratação de 
empresa especializada na implantação de sítio eletrônico com 
suporte á inserção de conteúdo inicial e capacitação de servi-
dores, incluindo customização de layout, migração de conte-
údo, licença de uso, hospedagem em modelo hosting, capaci-
tação de servidores e suporte técnico mensal,para a Câmara 
municipal e o anexo, conforme descrição no Termo de refe-
rência- anexo I do editaldo Pregão Presencial 0009/18 da 
Câmara municipal de Governador Valadares . Paulo marcos 
Costa - Presidente . 07 de agostode 2018 

4 cm -07 1131010 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA
 Contrato nº . 34/2018 – Tomada de Preços n° . 01/2018 . 
empresa: Pop Comunicação Inteligente ltda-me . objeto: 
contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços e campanhas do Poder legislativo municipal, nos termos 
do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da república Fede-
rativa do brasil, para prestação de serviços de Comunicação 
por agência de Propaganda, anunciante e Veículos de Comu-
nicação e suas recíprocas relações vigentes, observado o 
caráter institucional, educativo, informativo e de orienta-
ção social . Tais projetos compreenderão o estudo, concep-
ção, pesquisa, produção, execução, veiculação, bem como 
a distribuição de materiais, peças e campanhas de interesse 
do Poder legislativo municipal .Valor Global:r$400 .000,00 
(quatrocentos mil reais) . data de assinatura: 20/07/2018 . 
Vigência:20/07/2018 a 31/12/2018 .
oitavo Termo de aditamento ao Contrato nº . 21/2014 . 
empresa:status Construções e serviços eireli .objeto: repac-
tuação , conforme previsto na Cláusula décima Primeira 
do contrato originário e utilizando como base a Convenção 
Coletiva de Trabalho de 2018, alteração de um posto de por-
teiro/vigia para encarregado a partir de 01/08/2018, alteração 
da fiscalização da execução do contrato e alteração da razão 
social e endereço da Contratada . Valor Global:r$ 29 .475,35 
(vinte e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta 
e cinco centavos) . data de assinatura: 31/07/2018 . Vigência: 
de 01/08/2018 a 31/12/2018 .
Primeiro Termo de aditamento ao Contrato nº . 34/2018 . 
empresa:Pop Comunicação Inteligente ltda-me .objeto: 
Fica suprimido, a partir de 23 de julho de 2018, r$250 .000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) do valor total para execu-
ção do objeto do Contrato nº . 34/2018 . data de assinatura: 
23/07/2018 . Vigência: de 23/07/2018 a 31/12/2018 .
Primeiro Termo de aditamento ao Contrato nº . 12/2018 . 
empresa: New Force Control serviços ltda .objeto: repactu-
ação , conforme previsto na Cláusula décima do contrato ori-
ginário e utilizando como base a Convenção Coletiva de Tra-
balho de 2018, inclusão de um posto de um posto de servente 
de limpeza a partir de 01/08/2018 .Valor Global:r$27 .018,91 
(vinte e sete mil, dezoito reais e noventa e um centavos) . 
data de assinatura: 31/07/2018 . Vigência: de 01/08/2018 a 
31/12/2018 .

8 cm -07 1131012 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG

Termo de reVoGaçÃo . ProCesso lICITaTÓrIo 
Nº 009/2018 – CoNCorrÊNCIa PÚblICa Nº 02/2018 . 
objeto: contratação de serviços de publicidade prestados por 
intermédio de uma agência de propaganda . a Câmara muni-
cipal de Itabirito comunica a revogação do processo em epí-
grafe . a íntegra da decisão poderá ser obtida junto ao setor 
de licitações e Contratos da Câmara municipal de Itabirito, 
localizada à av . Queiroz Júnior, nº 639, bairro Praia, Itabi-
rito/mG ou solicitada através do email: licitacao@itabirito .
cam .mg .gov .br ou ainda pelo site: www .itabirito .mg .leg .br .

3 cm -07 1131120 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE mANHumirim.

eXTraTo de edITal de lICITaçÃo ProCesso Pre-
GÃo PreseNCIal 004/2018 . PreGoeIro e a eQuIPe 
de aPoIo da CÂmara muNICIPal de maNHumI-
rIm-mG, neste ato representada pelo sr . Giovanni rocha 
de oliveira, torna público que fará realizar lICITaçÃo 
modalIdade PreGÃo PreseNCIal, nos termos da 
Lei nº 8.666/93 e alterações, e das condições fixadas no res-
pectivo edital . Convoca todos os interessados a participa-
rem . obJeTo: Contratação de empresa de engenharia para, 
prestar serviços de reforma predial adaptativa e com forne-
cimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, 
na forma estabelecida em planilhas de serviços e material 
descritivo correspondente à Cobertura, Terceiro Pavimento e 
Fachada do Prédio, nas edificações da Sede da Câmara Muni-
cipal de manhumirim, extraído dos autos do Pregão Presen-
cial nº 004/2018, do tipo meNor Preço Global espe-
cificados no Edital. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E 
ProPosTas: até 13h00min do dia 20/08/2018 na secre-
taria da Câmara municipal situada a Praça Getúlio Vargas nº 
20, Centro, manhumirim – mG, onde se iniciará o creden-
ciamento nos termos do edital . a integra do edital se encon-
tra disponível na secretaria da Câmara municipal manhu-
mirim, telefone: (33) 3341-1050, de segunda à sexta-feira, 
no horário de 08h às 17h, bem como poderá ser requisitado 
através do e-mail camaramanhumirim@hotmail .com .br . 07 
de agosto de 2018 . 

5 cm -07 1130763 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA – mG.

extrato do edital de Concurso Público . edital nº 01/2018/
CPCm . a Câmara municipal de Ponte Nova, torna pública 
a realização de concurso público de provas, para preenchi-
mento de vagas do quadro de servidores efetivos da Câmara, 
no total de 9 (nove) vagas de um total de 8 (oito) cargos, 
de nível médio, médio/técnico e superior, nos termos da 
lei municipal nº 4 .156/2017 e do respectivo edital . Cargos 
(vagas e vencimento inicial): agente administrativo analista 
(03, r$ r$ 3 .669,02), agente administrativo especialidade 
Comunicação social (01, r$ 3 .669,02), agente administra-
tivo especialidade educacional (01, r$ 3 .669,02), agente 
administrativo de Controle Interno (01, r$ 3 .669,02), 
agente administrativo especialidade Contabilidade (Cadas-
tro de reserva, r$ 3 .669,02), assistente administrativo (01, 
r$ 2 .784,13), assistente administrativo de Informática (01, 
r$ 2 .942,22), e assistente administrativo de libras (01, r$ 
2 .942,22) . Período de inscrições: de 9h (brasília - dF) do 
dia 08 .10 .2018 às 20h (brasília - dF) do dia 06 .11 .2018, 
exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www .
gestaodeconcursos .com .br . Taxa de Inscrição: r$ 60,00 (ses-
senta reais), para os cargos de nível médio; e r$ 100,00 (cem 
reais), para os cargos de nível superior . Pedidos de isenção 
da taxa de inscrição: das 9h do dia 08 .10 .2018 às 23h59min 
do dia 15 .10 .2018, observados os procedimentos previstos no 
edital . data prevista para realização das provas: 09 .12 .2018 
(domingo), com duração de 04h . o edital com todos os seus 
anexos está disponível para qualquer interessado no sítio da 
Câmara no endereço eletrônico www .pontenova .mg .leg .br 
e no endereço da FuNdeP -www .gestaodeconcursos .com .
br . demais informações: portal da Câmara, no endereço 
www .pontenova .mg .leg .br ou pelo telefone 31 3819-3250 . 
Ponte Nova, 7 de agosto de 2018 . (a) leonardo Nascimento 
moreira – Presidente da Câmara . (a) afonso mauro Pinho 
riberio – Presidente da Comissão de Concurso .

7 cm -06 1130552 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE TAPirA/mG
eXTra . de PublICaçÃo do edITal de CoNCurso 
PÚblICo Nº 01/2018 . a Câmara municipal de Tapira/mG 
torna público o edital de Concurso Público nº 01/2018 . 
A íntegra do edital retificado poderá ser obtida na sede da 
Câmara municipal ou nos endereços eletrônicos www .cama-
ratapira .mg .gov .br e www .uniaraxa .edu .br/concursos Tapira/
mG, 07 de agosto de 2018 . HIlarINo de assIs NeVes, 
Presidente da Câmara municipal de Tapira/mG .

2 cm -07 1130745 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BETim/mG 
- sms/Fms - Credenciamento nº: 005/2018- PaC nº 
Fms0158/2018- Inexigibilidade nº 27/2018, através da 
superintendência de suprimentos da secretaria de admi-
nistração - 2ª Chamada - informa a todos os interessados na 
prestação de serviços de realização de exames de ressonân-
cia magnética com ou sem sedação e/ou contraste, que está 
reaberto o prazo de 09/08/2018 a 20/08/2018, para apresenta-
ção da documentação para o Credenciamento . o edital com-
pleto encontra-se à disposição dos interessados diretamente 
na INTerNeT, no site www .betim .mg .gov .br/licitacao, cujo 
extrato é publicado no órgão Oficial do Município. Maiores 
informações, telefone (31) 3512-3112 . superintendência de 
suprimentos . 06/08/2018 .

3 cm -07 1130755 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAPÉ
edital de leilão - Torna público que levará a leilão em 
03/09/2018 às 10:00h, na sala da Prefeitura, Pça . dr . Passos 
maia, 260, Centro, seus bens inservíveis: veículos, máqui-
nas e outros bens . leiloeiro: lucas r . a . moreira . Fone: 
(37)3242-2218, www .lucasleiloeiro .com .br .

1 cm -07 1130743 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoAQuim DE BiCAS/mG

 torna público: Processo licitatório nº 86/2018, Pregão Pre-
sencial nº 67/2018 objeto: registro de Preço para futuras e 
eventuais aquisições de Placas de sinalização de Transito, 
Postes de Fixação e Parafusos, conforme especificações 
constantes do anexo I – Termo de referência do edital . Tipo: 
menor preço por Item . data da sessão: 22/08/2018 às 09:00 
H . o edital poderá ser retirado no site: http://www .saojoa-
quimdebicas .mg .gov .br ou diretamente no departamento de 
Compras e licitações do município .

2 cm -07 1130982 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNCEiÇÃo DAS PEDrAS/mG
 –Torna Pública o Processo licitatório nº43/2018, na moda-
lidade de Pregão Presencial por registro de Preço nº25/2018 
– objetivo: aquisição de Pneus para atender as necessida-
des da frota automobilística da Prefeitura  .Credenciamento 
dia 22/08/2018 as 8:00hs  . abertura processo esta marcada 
às 8:30 horas do dia 22/08/2018 .Informações:(35) 3664-1222 
das 8h às 16 h ou por e-mail:licitacao@conceicaodaspedras .
mg .gov .br,o edital estará disponível no site www .conceicao-
daspedras .mg .gov .br – elis regina merces Faria reis – Pre-
goeira Oficial.

3 cm -07 1130926 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNCEiÇÃo DAS PEDrAS-
torna público a publicação do extrato de Contrato nº19/2018 
do Processo licitatório nº29/2018, na modalidade Tomada de 
Preço 01/2018; Contratado: Tri-service engenhart`s e Tercei-
rização ltda . ,com sede na rua Casemiro avelar Filho, 163 - 
pavimento 2º - Centro, Três Corações-mG -inscrita no CNPJ 
sob o nº 41 .904 .681/0001-08-mG .obJeTo: Contratação 
de empresa especializada para execução de obras de cober-
tura de quadra poliesportiva no bairro do santo antonio, 
no município de Conceição das Pedras,convenio 162/2017 
see .Valor do contrato de r$ 112 .236,03 (Cento e doze mil 
duzentos e Trinta e seis reais e Três centavos) . Termo inicial 
01/08/2018 com validade até 31/12/2018 . 

3 cm -07 1130764 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL

aviso de audiência Pública - o prefeito municipal de agua-
nil/mG, atendendo ao disposto no inciso I, parágrafo único 
do art . 48 da lei Complementar n° 101/2000, TorNa 
PÚblICo:
 Que será realizada no salÃo do Clube reCrea-
TIVo de aGuaNIl, a rua Fernando lavagnini s/nº, Cen-
tro, em aguanil/mG no dia 23/08/2018, às 13h, audIeN-
CIa PÚblICa e convida toda a população para discussão 
e elaboração do Projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
– ldo 2019 e Projeto da lei orçamentária anual - loa, nos 
termos da legislação vigente .

 aguanil/mG, 08 de agosto de 2018 .
Héliton Goulart Gonçalves
PreFeITo muNICIPal

3 cm -07 1130754 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA - mG, 

publica extrato de ata referente pregão presencial nº 
042/2018, objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de concentradores de oxigênio destinados a usuários do sis-
tema Único de saúde deste município . empresa: rH ele-
TromedICINa e serVIços lTda, ata nº 0111/2018, 
valor: r$ 63 .900,00 .

Prefeitura municipal de almenara - mG, publica extrato de 
ata referente pregão presencial nº 043/2018, objeto: contra-
tação de fornecedor para prestação de serviços de instalação 
e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado em 
atendimento das necessidades das secretarias de Prefeitura 
de almenara-mG, contratante: daNIlo alVes FraNça, 
ata nº 0112/2018, valor: r$ 554 .400,00 .

Prefeitura municipal de almenara - mG, publica extrato de 
contrato referente Tomada de Preço nº 005/2018, objeto: con-
tratação de empresa de engenharia para execução de obras 
de construção de praça no bairro Planalto no município de 
almenara - mG, contratante: saNear saNeameNTos e 
ProJeTos, contrato nº 0110/2018, valor: r$ 75 .836,55 .

Prefeitura municipal de almenara - mG, publica extrato de 
contrato referente Tomada de Preço nº 005/2018, objeto: con-
tratação de empresa de engenharia para execução de obras 
de construção de praça no residencial monte das olivei-
ras no município de almenara - mG, contratante: GIuse-
PPe FIGueIro oNNIs, contrato nº 0111/2018, valor: r$ 
72 .264,53 .

Prefeitura municipal de almenara – mG, Termo de cance-
lamento de publicação . devido um erro de envio de arqui-
vos, fica declarada SEM EFEITO (CANCELADA), publica-
ção do segundo termo aditivo ao contrato de prestação de 
serviço nº 065/2018 Convite 005/2017, empresa: reYNaN 
rIbeIro roCHa .

7 cm -07 1130816 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS.

erraTa Nº 002/2018 do edITal de ProCesso sele-
TIVo PÚblICo Nº 001/2018 .“a Prefeitura municipal 
de alpinópolis/mG torna Público a errata nº 002/2018 do 
edital do Processo seletivo Público 001/2018 . errata, bem 
como Edital Retificado encontram -se nos sites: absolutorh.
listaeditais .com .br – www .alpinopolis .mg .gov .br, informa-
ções (31) 2526-5757 – (35) 3523-1808 .” alpinópolis, 07 de 
agosto de 2018 . Jose Gabriel dos santos Filho - Prefeito de 
alpinópolis/mG .

2 cm -07 1130730 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

AmPAro Do SErrA/mG: 
torna público que raTIFICou o Processo de Inexigibi-
lidade nº 003/2018, com fulcro no artigo 25, Inciso III da 
lei 8 .666/93 . objeto apresentação de show artístico musi-
cal do cantor Xonadão da sanfona e banda na cidade de 
amparo do serra/mG . Fornecedor:leticia lima de Frei-
tas 01655218646, CNPJ: 22 .805 .765/0001-31, valor r$ 

10.000,00 (dez mil reais). Data da Ratificação 03/08/2018. 
astolfo Gomes Fuscaldi – Prefeito municipal .
 extrato do Contrato nº 024/2018, Processo de Inexigibilidade 
nº 003/2018, objeto apresentação de show artístico musical do 
cantor Xonadão da sanfona e banda na cidade de amparo do 
serra/mG . Contratada:leticia lima de Freitas 01655218646, 
CNPJ: 22 .805 .765/0001-31, valor r$ 10 .000,00 (dez mil 
reais) . data de assinatura 03/08/2018 . Vigência 30 dias . 
astolfo Gomes Fuscaldi – Prefeito municipal .

 Prefeitura municipal de amparo do serra/mG: torna 
público que raTIFICou o Processo de Inexigibilidade 
nº 004/2018, com fulcro no artigo 25, Inciso III da lei 
8 .666/93 . objeto apresentação de show artístico musical 
com o Trio boca Quente na cidade de amparo do serra/mG . 
Fornecedor:alliance Produções de eventos ltda, CNPJ: 
27 .511 .147/0001-00, valor r$ 6 .000,00 (seis mil reais) . data 
da Ratificação 03/08/2018. Astolfo Gomes Fuscaldi – Pre-
feito municipal .
 extrato do Contrato nº 025/2018, Processo de Inexigibilidade 
nº 004/2018, objeto apresentação de show artístico musical 
com o Trio boca Quente na cidade de amparo do serra/mG . 
Fornecedor:alliance Produções de eventos ltda, CNPJ: 
27 .511 .147/0001-00, valor r$ 6 .000,00 (seis mil reais) . data 
de assinatura 03/08/2018 . Vigência 30 dias . astolfo Gomes 
Fuscaldi – Prefeito municipal .

 Prefeitura municipal de amparo do serra/mG: torna público 
que raTIFICou o Processo de Inexigibilidade nº 005/2018, 
com fulcro no artigo 25, Inciso III da lei 8 .666/93 . objeto 
apresentação de show artístico musical com a dupla Johny 
marcos e maurinho na cidade de amparo do serra/mG . 
Fornecedor:rodrigues Produções e eventos ltda, CNPJ: 
00 .767 .832/0001-38, valor r$ 5 .000,00 (cinco mil reais) . 
Data da Ratificação 07/08/2018. Astolfo Gomes Fuscaldi – 
Prefeito municipal .
 extrato do Contrato nº 025/2018, Processo de Inexigibili-
dade nº 005/2018, objeto apresentação de show artístico 
musical com a dupla Johny marcos e maurinho na cidade 
de amparo do serra/mG . Fornecedor:rodrigues Produções e 
eventos ltda, CNPJ: 00 .767 .832/0001-38, valor r$ 5 .000,00 
(cinco mil reais) . data de assinatura 07/08/2018 . Vigência 30 
dias . astolfo Gomes Fuscaldi – Prefeito municipal .

 Prefeitura municipal de amparo do serra/mG: torna 
público que raTIFICou o Processo de Inexigibilidade 
nº 006/2018, com fulcro no artigo 25, Inciso III da lei 
8 .666/93 . objeto apresentação de show artístico musical com 
a dupla Júlio Cesar e aldair na cidade de amparo do serra/
mG . Fornecedor:Natalia Flavia leandro 06156515690, 
CNPJ: 27 .925 .480/0001-58, valor r$ 5 .500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais). Data da Ratificação 03/08/2018. Astolfo 
Gomes Fuscaldi – Prefeito municipal .
 extrato do Contrato nº 026/2018, Processo de Inexigibilidade 
nº 006/2018, objeto apresentação de show artístico musical 
com a dupla Júlio Cesar e aldair na cidade de amparo do 
serra/mG . Fornecedor:Natalia Flavia leandro 06156515690, 
CNPJ: 27 .925 .480/0001-58, valor r$ 5 .500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais) . data de assinatura 03/08/2018 . Vigência 
30 dias  . astolfo Gomes Fuscaldi – Prefeito municipal .

13 cm -07 1130872 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ANTÔNio PrADo DE miNAS 

- PreGÃo PreseNCIal Nº 027/2018 - avisa a todos que 
fará realizar no dia23/08/2018, das 08hs as 08hs e 30min a fase 
de credenciamento, e as 08hs e 30min, a abertura,doProcesso 
licitatório n .º038/2018, modalidade Pregão Presencial n .º 
027/2018, que tem como objeto a contratação de empresa 
para aquisição eventual e parcelada, a depender da necessi-
dade, de medicamentos, em atendimento às necessidades da 
secretaria municipal de saúde . maiores informações na sede 
da Prefeitura municipal, situada naruaPrefeito eurípedes 
Carlos de abreu, 66, Centro – CeP: 36850-000, por telefo-
ne-fax (32) 3725-1000 ou pelo site www .antoniopradodemi-
nas .mg .gov .br . antônio Prado de minas/mG,07 de agosto de 
2018 . Presidente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -07 1130750 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ANTÔNio PrADo DE miNAS – 

PreGÃo PreseNCIal Nº 025/2018 -aVIso de aNu-
laçÃo de lICITaçÃo - o município de antônio Prado 
de minas, por meio da Comissão de licitação, torna público 
que o Processo licitatório n .º 036/2018, modalidade Pregão 
Presencial nº 025/2018, foi anulado com base no art . 49 da 
Lei 8.666/1993, nos termos da justificativa fundamentada e 
autuada ao processo . antônio Prado de minas, 06 de agosto 
de 2018 . douglas Franzini soares . Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .

3 cm -06 1130659 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA, 

aVIso de lICITaçÃo, Processo licitatório n .º 086/2018, 
Pregão presencial n .º 018/2018 . registro de preçospara pres-
tação de serviços de locação de estruturas para Festivida-
des municipais . Interessados em adquirir o edital deverão 
procurar a Comissão Permanente de licitação na Prefeitura 
municipal, de 09:00h às 11:00h e de 13:00h às 15:00h, em 
dias de expediente . maiores informações pelo telefone (31) 
3894-1100 . a pregoeira marcia ribas da silva, araponga, 07 
de agosto de 2018 .

2 cm -07 1130981 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

 aviso de licitação Pregão042/2018 - Tipo: Consumo – 
regime: meNor Preço uNITarIo – objeto: reGIs-
Tro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e 
protetores, visando manter os veículos da frota municipal em 
condições ideais de funcionamento . daTa da aberTura: 
21/08/2018– terça-feira,as 12:30H . mais informações e edi-
tal completo junto à Prefeitura municipal de areado . Tel: 
(35) 3293-1333 ou (35) 3293-1693 – r . 209, compras@are-
ado .mg .gov .brou www .areado .mg .gov .br .

rescisão contratual nº 01/18 da dispensa nº 01/18 ref . a 
locação do imóvel localizado à rua monsenhor matias, nº 
405, Centro, nesta cidade destinado à instalação e funciona-
mento do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culo – seCoN . Partes: Prefeitura x rosÂNGela Gomes 
rIbeIro de FarIa . objeto: rescisão amigável do contrato 
a partir de 31/07/18, ass .: 31/07/18 .


