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13 cm -29 967562 - 1

CDICT - Centro de Desenvolvimento, Inovação,
Ciência e Tecnologia S/A

CNPJ/MF 16.607.645/0001-27 - NIRE 3130010111-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2017
Data, Hora e Local: 25 de abril de 2017, às 17:00 horas, na sede social da
CDICT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A (“Companhia”), localizada Rua Cento
e Dois, nº 16, sala 01, Bairro Vista Alegre, no município de Lagoa Santa,
Estado de Minas Gerais, CEP 33400-000. Publicações Prévias: a) Edital
de Convocação – dispensada a publicação do edital de convocação, tendo
em vista a presença da acionista única detentora de 100% (cem por cento)
do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/
76; b) Aviso de Acionistas – dispensada a publicação do Aviso aos acionistas,
conforme disposto no art. 133, §4º, da Lei 6.404/76; c) Publicações do art.
133, da Lei n. 6.404/76 – publicações dispensadas, na forma do inciso II
do Art. 294 da Lei 6.404/76, sendo certo que cópia autenticada das
demonstrações financeiras serão arquivadas no Registro Público de
Empresas Mercantis juntamente com a presente ata. Presença: Presente
a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme
lançamento do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Eliane
Dias Lustosa Cabral; Secretário: Emmanuel Tiago de Souza Ordem do
dia: (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir
e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e
parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016, nos termos do artigo 132 da Lei n. 6.404/76;
(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016; (iii) Fixação da remuneração anual da
Diretoria. Deliberações tomadas: Após a leitura dos documentos relativos
à ordem do dia, passou-se à discussão e apreciação das matérias, tendo a
acionista única da Companhia tomado as seguintes deliberações: (i) Relatório
da Administração e Demonstrações Financeiras. A acionista única aprovou,
sem ressalvas, as contas dos administradores, incluindo o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016. (ii) Destinação do Lucro Líquido do Exercício.
A acionista deliberou a distribuição do lucro líquido auferido pela Companhia
no exercício de 2016, no montante de R$ 63.705,62 (sessenta e três mil,
setecentos e cinco reais, sessenta e dois centavos), qual seja: (a) 5% (cinco
por cento) do lucro líquido ajustado da Companhia, no valor de R$ 3.185,28
(três mil, cento e oitenta e cinco reais, vinte e oito centavos), à Reserva
Legal; (b) distribuição a acionista única da Companhia, do dividendo mínimo
obrigatório do exercício, no valor de R$ 15.130,08 (quinze mil, cento e
trinta reais, oito centavos) que será pago em parcela única até o dia 30 de
dezembro de 2017; e (c) a retenção de R$ 45.390,26 (quarenta e cinco mil,
trezentos e noventa reais, vinte e seis centavos) para compensação de
prejuízos de exercícios anteriores no valor de R$ 34.590,69 (trinta e quatro
mil, quinhentos e noventa reais, sessenta e nove centavos), e a constituição
de Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 10.799,57 (dez mil
setecentos e noventa e nove reais, cinquenta e sete centavos). (iii) Fixação
da Remuneração Anual da Diretoria. Tendo em vista que a Diretoria da
Companhia é a mesma da Labtest Diagnóstica S/A, sua acionista única, os
membros da Diretoria serão remunerados pela Labtest Diagnóstica S/A,
conforme valores aprovados pela Assembleia Geral Ordinária desta sociedade.
Pelo exposto, os Diretores renunciaram ao recebimento de remuneração
pela Companhia. Arquivamento e publicações. Por fim, a acionista
deliberou o arquivamento desta ata perante o Registro Público de
Empresas Mercantis e que as publicações legais sejam feitas e os livros
sociais 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 presentes: Labtest Diagnóstica S/A (p/
Eliane Dias Lustosa Cabral e Douglas Cardoso) Certifica-se que a presente
é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.
Emmanuel Tiago de Souza - Secretário

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE GuArDA-mor/ mG
HomoloGaçÃo dE lICITaçÃo – CarTa CoNVITE Nº . 
6/17- ProCEsso N° 206/17 . modalidade: menor Preço Global . 
objeto: Prestação de serviços de comunicação e produção de pro-
grama de rádio e matérias institucionais deste Poder legislativo, os 
quais deverão ser reproduzidos obrigatoriamente na rádio boa Nova 
Fm 87 .9 de Guarda-mor/mG . HomoloGo o presente evento em 
favor da licitante aNdrÉ luIZ CaldEIra sTabIlE mE, CNPJ - 
10 .631 .094/0001-50, no valor total de r$ r$26 .250,00 (vinte e seis mil 
e duzentos e cinquenta reais) para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos . Guarda-mor/mG, 31 de maio de 2017 . Terezinha maria de oli-
veira, Presidente Comissão Permanente licitação .

3 cm -31 968198 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA – 
Pl 009/2017, P . Presencial 008/2017 - torna público aos interessados 
que a ata contendo o resultado final dos vencedores se encontra dispo-
nível no site www .novaserrana .cam .mg .gov .br . Giovani máximo silva 
– Presidente da Câmara .

1 cm -31 968440 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS - 
aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal 08/2017 – 
obJETo: Contratação de microempresas - mE, empresas de pequeno 
porte - EPP ou equiparadas para fornecimento e instalação de persia-
nas, incluindo toda mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas 
e equipamentos necessários para instalação na Câmara municipal de 
Patos de minas . abertura: 20/6/2017, 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 - Pregão . Informações: (34) 3814- 0987 oulicita@camara-
patos .mg .gov .br . 

3 cm -31 968380 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA – mG. 
aVIso dE lICITaçÃo . Processo Nº 08/2017 – Pregão Presencial Nº 
08/2017 . objeto: serviços de veiculação/inserção em televisão de maté-
rias institucionais produzidas de forma independente, em canal aberto, 
com abrangência de sinal no município de Ponte Nova . Início da ses-
são de Pregão: 13/06/2017 – horário de Início previsto: 15h . local da 
sessão: sede da Câmara, na av . dr . Cristiano de Freitas Castro, nº 74 
- Centro, Ponte Nova – mG . Forma de Julgamento: menor preço glo-
bal . Condições de Execução: imediata, com inserções diárias, conforme 
cronograma de inserções elaborados pela Câmara . Pagamento: totali-
zações mensais, no prazo máximo de 10 (dez) dias após apresentação 
do relatório de serviços prestados e da Nota Fiscal . Contrato: vigência 
de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos, até o limite 
de 60 (sessenta) meses . disponibilidade do edital: 01 .06 .2017 . Infor-
mações complementares e obtenção da integra do Edital: av . dr . Cris-
tiano de Freitas Castro, nº 74, Centro, Ponte Nova – mG, Correio ele-
trônico: licitacao@camarapontenova.mg.gov.br ou pelo telefone [31] 
3819-3250, no horário de 12h às 18h . (a) Claudiomiro Herneck Pires, 
(a) Edinei dos santos– Pregoeiros .

4 cm -31 968640 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA – mG .

 aVIso dE lICITaçÃo . Processo Nº 07/2017 – Pregão Presencial Nº 
07/2017 . objeto: locação de veículo com motorista para transporte de 
agentes públicos em viagens dentro do Estado de minas Gerais . Início 
da sessão de Pregão: 13/06/2017 - horário: 09h . local da sessão: sede 
da Câmara, na av . dr . Cristiano de Freitas Castro, nº 74 - Centro, Ponte 
Nova – mG . Forma de Julgamento: menor preço global . Condições 
de Execução: parcelada, conforme necessidades da Câmara, mediante 
requisição . Pagamento: de acordo com os serviços prestados, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal . Contrato: 
vigência de 12 (doze) meses . disponibilidade do edital: 01 .06 .2017 . 
Informações complementares e obtenção da integra do Edital: av . dr . 
Cristiano de Freitas Castro, nº 74, Centro, Ponte Nova – mG, Correio 
eletrônico: licitacao@camarapontenova.mg.gov.br ou pelo telefone 
[31] 3819-3250, no horário de 12h às 18h. (a) Claudiomiro Herneck 
Pires, (a) Edinei dos santos– Pregoeiros .

4 cm -31 968637 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SANTA BárBArA
 publicações nos termos da lei Nº 8 .666/93 . P . a . 09/2017 – Tomada 
dE PrEço Nº 01/2017 . a Câmara municipal de santa bárbara torna 
público que fará realizar processo licitatório na modalidade Tomada 
dE PrEço, cujo o objeto: Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de comunicação, publicidade e propaganda tipo: 
TÉCNICa E PrEço . abertura dia 04 de julho de 2017 às 14:00 horas 
no plenário da Câmara municipal . o Edital encontra-se à disposição dos 
interessados junto à Administração da Câmara, à Rua Padre Antônio 
aleixo ribeiro, nº . 98, Centro, santa bárbara – mG no horário de 12:00 
às 17:00 horas e no site da Câmara: www .santabarbara .cam .mg .gov .br  . 
Cleide Inês Neres moreira Presidente da Comissão Permanente de lici-
tação . Juarez Camilo Carlos Presidente da Câmara municipal . 

3 cm -30 968053 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA

aVIso dE CoNCurso PÚblICo - EdITal N .º 001/2017 – Câmara 
municipal de santa luzia, divulga Edital de Concurso Público para pro-
vimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Câmara municipal 
de santa luzia, nos termos do Estatuto dos servidores Públicos muni-
cipais lei municipal nº 1 .474/91 e suas alterações, l e i m u n i c i pa l 
3 .809 de 10 de abril de 2017 , e demais legislações pertinentes e normas 
estabelecidas neste Edital e seus anexos . as inscrições estarão abertas 
no período de 07/08/2017 a 07/09/2017 através do endereço eletrônico 
www .fumarc .com .br  . as demais informações referentes às normas de 
realização deste Concurso Público constam do Edital n .º 001/2017, dis-
ponibilizado no Quadro da Câmara municipal de santa luzia/mG, bem 
como nos sites www .cmsantaluzia .mg .gov .br e www .fumarc .com .br  . 
santa luzia, 02 de junho de 2017, (a) saNdro lÚCIo dE souZa 
CoElHo, Presidente da Câmara municipal de santa luzia .

4 cm -31 968641 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio CASCA

Edital de leilão 001/2017-Proc . 028/2017-Torna público que levará a 
leilão em 20/06/17, 13:00 hs, salão da antiga Câmara m .-av . Cuper-
tino, 66, Centro, rio Casca/mG, seus bens inservíveis: veículos, moto-
cicletas, máquinas . leiloeiro: lucas r . a . moreira . Fone: 37-3242-
2218 .

2 cm -31 968225 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuA BoA-mG

EXTraTo dE raTIFICaçÃo– rEF . INEXIGIbIlIdadE dE lICI-
TaçÃo Nº 008/2 .017 – a Prefeitura municipal de agua boa/mG torna 
público a raTIFICaçÃo em decorrência da Inexigibilidade de lici-
tação nº 008/2 .017 . obJETo: Contratação de empresa para agencia-
mento da “banda dubalaKubaKo” para show na XXIII na Festa 
do aguaboense ausente para o dia 22 de julho de 2017, com a empresa 
magno almeida dias mEI – CNPJ 15 .802 .171/0001-01 .

2 cm -30 968076 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAGuAri mG –

 Termo de Ratificação Chamada Publica 001/2017.
Termo de ratificação
Processo nº 001/2017

Chamada Pública nº 022/2017

Eu, Werlei Ferreira de macedo, secretário municipal de Educação do 
Município de Araguari, estado de Minas Gerais, ratifico o processo nº 
022/2017 - chamada pública nº 001/2017, para a aquisição de gêneros 
alimentícios provinientes da agricultura familiar, através de chamada 
pública, no exercício de 2017, para os centros educacionais munici-
pais (escolas) e centros municipais de educação infantil (creches), em 
conformidade com o artigo 25, § 1º, inciso i da resolução nº 4, de 02 
de abril de 2015, do ministério da educação - fnde, conforme anexo 
i do edital, a favor do grupoinformal de agricultores familiares -pes-
soas físicas (produtores rurais): adilson roberto do Carmo, aline silva 
Melo, Antônio Francivaldo Pereira, Antônio Lopes Fernandes, Deraldo 
adelto de araújo, Edivan Zilli, Ivan rodrigo santos, Ivonete aparecida 
de borba Costa, João Ferreira Filho, leandro Pinto da Costa, leonardo 
Vinicius Vieira, maria José França Pereira, mariana rocha França de 
Morais, Marcos Antônio Tomicioli, Roberto Akira Tanji e Vilmondes 
Cardoso França para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, no valor de r$226 .962,00 
(duzentos e vinte e seis mil novecentos e sessenta e dois reais) e a favor 
da cooperaf - cooperativa dos agricultores familiares de uberlândia e 
região para os itens 09 e 10 no valor de r$6 .462,00 (seis mil quatrocen-
tos e sessenta e dois reais), com fundamento na lei federal nº . 8 .666/93 
e demais alterações e de acordo com o parecer jurídico da assessoria 
jurídica do departamento de contratos e licitações em conjunto com a 
procuradoria geral do município e parecer da superintendência de con-
troladoria do município de araguari .

araguari-mG, 29 de maio de 2017 .
7 cm -30 968089 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
- EXTraTo dE TErmo adITIVo
- 1º Termo aditivo ao Contrato nº 03-013/2017 . data da assinatura: 
16/05/2017 . Partes: PmbC x sallEs & FIlHos lTda - mE . objeto: 
Este Primeiro Termo aditivo altera a Cláusula Terceira, 1 .2, do contrato 
restando convencionado o acréscimo de 24,94% ao valor inicial atuali-
zado, correspondendo a r$54 .880,00 (cinquenta e quatro mil, oitocen-
tos e oitenta reais), alterando o valor global de r$ 220 .033,20 (duzen-
tos e vinte mil, trinta e três reais e vinte centavos) para r$ 274 .913,20 
(duzentos e setenta e quatro reais, novecentos e treze reais e vinte cen-
tavos) . Fica alterada a quantidade do item 017 da tabela da Clausula 
Terceira do contrato restando convencionado o acréscimo de 12 .250 
Km (doze mil, duzentos e cinquenta quilômetros) para atendimento dos 
alunos da Comunidade de boa Vista, alterando a ,quantidade inicial de 
42.224 Km (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro quilômetros) 
e valor total inicial de 189 .163,52 (cento e oitenta e nove reais, cento 
e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para 54 .474 Km 
(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro quilômetros) 
e Valor Total de r$244 .043,52 (duzentos e quarenta e quatro mil, qua-
renta e três reais e cinquenta e dois centavos) . 

5 cm -31 968645 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS,

 torna público e raTIFICa o Processo Nº 0042/2017, dispensa Nº 
009/2017, com fundamento no art . 24, Inciso XXIV da lei 8 .666/93, 
bem como a lei municipal Nº 1 .802/2017 para contratação de orga-
nização Social de Saúde (OSS), previamente qualificada, através da 
Comissão de Credenciamento e Qualificação de Organizações Sociais, 
constituída através da Portaria Nº 216/2017 para gerenciamento do 
Hospital municipal Waldemar das dores do município de barão de 
Cocais . o valor global da contratação com o Instituto social mais 
saúde será de r$ 16 .900 .000,00 (dezesseis milhões e novecentos mil 
reais) para o período de 12 (doze) meses . barão de Cocais, 31 de maio 
de 2017 . décio Geraldo dos santos – Prefeito municipal .

3 cm -31 968639 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BErTÓPoLiS 
– raTIFICaçÃo – Processo licitatório nº 033/2017 - Inexigibilidade 
005/2017 para Contratação da produtora musical baNda Forro 
PIsada louKa lTda – CNPJ: 07 .088 .507/0001-98, que dete-
nha exclusividade da titularidade dos artistas baNda CHEIro dE 
ForrÓ, dHIoNE moraIs, ForrÓ PIsada louKa, em comemo-
ração ao são João batista, padroeiro da cidade de bertópolis/mG, que 
será realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017 . Valor global de r$ 
95 .000,00 (noventa e cinco mil reais) . Processo licitatório 034/2017 - 
Inexigibilidade Nº 006/2017, para Contratação da produtora musical 
GErEValdo rosalINo GomEs – CNPJ: 15 .019 .324/0001-49, 
que detenha exclusividade da titularidade dos artistas baNda CHIC 
baHIa, saNdro luCIo, baNda 100 ParEa, baNda XoTE 
da VÉIa, em comemoração ao são João batista, padroeiro da cidade 
de Bertópolis/MG e festa do Santo Antônio em Umburaninha distrito de 
bertópolis, que será realizado nos dias 10, 23 e 25 de junho, Valor glo-
bal r$ 101 .000,00 . bertópolis, 07 de maio de 2017 . aristides Ângelo 
rossi depolo - Prefeito do município . Processo licitatório 044/2017 
- Inexigibilidade Nº 007/2017, para Contratação da produtora musi-
cal W m sHoWs lTda – CNPJ: 08 .829 .480/0001-00, que detenha 
exclusividade da titularidade da dupla GINo & GENo, em comemo-
ração ao são João batista, padroeiro da cidade de bertópolis/mG, que 
será realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017 . Valor global r$ 
120 .000,00 . bertópolis, 31 de maio de 2017 . aristides Ângelo rossi 
depolo - Prefeito do município .

6 cm -31 968536 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BETim/mG
Pregão Eletrônico nº 09/2017 – PAC nº 20/2017– Objeto: Aquisição 
e fornecimento de hortifrutigranjeiros para a secretaria municipal de 
Educação . abertura: dia 20/06/2017 às 09:00h . Edital completo no site: 
www .licitacoes-e .com .br do banco do brasil s/a . Informações: (31) 
3512-3044 – Pregoeira - 01/06/2017 .

2 cm -31 968316 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiAS ForTES/mG – 

aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 044/2017 
– PrEGÃo PrEsENCIal Nº 021/2017 . a Prefeitura municipal de 
bIas ForTEs/mG torna público que receberá os envelopes contendo 
propostas e documentos, na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
021/2017, até as 09h00min, do dia 13/06/2017, tipo menor preço por 
item, para futuras e eventuais aquisições de maTErIaIs odoNTo-
loGICos, através do sistema de registro de Preços, conforme espe-
cificações e quantitativos no Anexo I do presente edital. As informações 
sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPl, à rua 
dos andradas, 13 – centro - bias Fortes/mG, através do telefone: (32) 
3344-1323 ou no e-mail pmbflicita@gmail.com. A licitação será regida 
pela lei Federal 8 .666/93 e suas alterações posteriores, bem como por 
leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condi-
ções fixadas neste edital. BIAS FORTES, 31 de Maio de 2017. Mirian 
de almeida ribeiro - Pregoeira .

4 cm -31 968448 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiAS ForTES/mG – 

aVIso dE lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 043/2017 
– PrEGÃo PrEsENCIal Nº 020/2017 . a Prefeitura municipal de 
bIas ForTEs/mG torna público que receberá os envelopes contendo 
propostas e documentos, na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
020/2017, até as 13h00min, do dia 14/06/2017, tipo menor preço por 
item, para futuras e eventuais aquisições de produtos químicos para tra-
tamento de água para consumo humano, através do sistema de regis-
tro de Preços, conforme especificações e quantitativos no Anexo I do 
presente edital . as informações sobre o edital estão à disposição dos 
interessados com a CPl, à rua dos andradas, 13 – centro - bias For-
tes/MG, através do telefone: (32) 3344-1323 ou no e-mail pmbflicita@
gmail .com . a licitação será regida pela lei Federal 8 .666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como por leis específicas relacionadas ao 
objeto desta licitação e demais condições fixadas neste edital. BIAS 
ForTEs, 31 de maio de 2017 . mirian de almeida ribeiro - Pregoeira .

4 cm -31 968425 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS

Processo nº 111/2017  . modalidade Pregão Presencial nº 41/2017, 
“Tipo menor Preço por item” . Encontra-se aberto no departamento de 
licitações da Prefeitura municipal de bicas, o edital referente a con-
tratação de empresa especializada em fornecer, instalar e/ou substituir 
vidros, para atender a demanda das secretarias municipais . a sessão 
será realizada no dia 14/06/2017, às 14h00min . os interessados pode-
rão 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 .

3 cm -30 968183 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG  . 

aviso de licitação – Pregão Presencial nº 59/2017, tipo menor Preço 
por Item . licitação preferencial às mEs e EPPs . objeto: registro de 
preços para prestação de serviços futuro e parcelado de hospedagem, 
incluindo banho e café da manhã, destinados ao atendimento de autori-
dades em visita ao município, profissionais de eventos diversos e convi-
dados oficiais, de acordo com as necessidades do Município. Abertura: 
13/06/2017 - 10h00min . Edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/
licitacoes  . Informações: (35) 3851-0314 .

PrEFEITura muNICIPal dE boa EsPEraNça/mG  . aviso de 
licitação – Pregão Presencial nº 60/2017, tipo menor Preço . objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
pacientes em veículo tipo Van, ano de fabricação mínimo 2011, capaci-
dade de no mínimo 15 (quinze) lugares, conforme descrição completa 
no edital e anexos . abertura: 13/06/2017 - 14h00min . Edital no site: 
www .boaesperanca .mg .gov .br/licitacoes  . Informações: (35) 3851-
0314 .

PrEFEITura muNICIPal dE boa EsPEraNça/mG  . aviso de 
licitação – Pregão Presencial nº 61/2017, tipo menor Preço por Item . 
licitação preferencial às mEs e EPPs . objeto: registro de Preços 
para fornecimento futuro e parcelado de tintas para demarcação viá-
ria, objetivando a sinalização e controle do tráfego em ruas e aveni-
das, de acordo com as necessidades desta municipalidade . abertura: 
14/06/2017 - 10h00min . Edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/
licitacoes  . Informações: (35) 3851-0314 .

6 cm -31 968633 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiÚVA/mG-

Processo 082/17-Concorrência 001/17 - objeto: Construção unidade 
educação infantil, tipo 1-TC PaC2 6073/2013-FNdE-abertura enve-
lope ProPosTas dia 06/06/17 ás 09:00hs – licitação@bocaiuva .
mg .gov .br – (38) 3253-6509 – rodrigo Nunes rabelo – Presidente da 
CPl .

 PrEFEITura muNICIPal dE boCaIÚVa/mG-Processo 
084/17-PP 022/17- objeto: contratação de empresa para locação de 
caminhão pipa – ProssEGuImENTo dia 05/06/2017-09:00hs . 
(38)3251-6509 - licitacao@bocaiuva .mg .gov .br – rodrigo N . rabelo 
– Pregoeiro .
 PrEFEITura muNICIPal dE boCaIÚVa/mG-Processo 
112/17-PP 032/17- objeto: contratação de empresa para locação de sof-
tware – Credenciamento 14/06/2017-09:00hs . (38)3251-6509 - licita-
cao@bocaiuva .mg .gov .br – rodrigo N . rabelo – Pregoeiro . 

4 cm -31 968221 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiÚVA/mG-

Processo 113/17-PP 033/17- objeto: contratação de empresa para loca-
ção de software para saúde – Credenciamento 19/06/2017-09:00hs . 
(38)3251-6509 - licitacao@bocaiuva .mg .gov .br – rodrigo N . rabelo 
– Pregoeiro .
 PrEFEITura muNICIPal dE boCaIÚVa/mG-Processo 
114/17-PP 034/17- objeto: contratação de empresa para locação de 
equipamentos de telecomunicação e telemática – Credenciamento 
20/06/2017-09:00hs . (38)3251-6509 - licitacao@bocaiuva .mg .gov .br – 
rodrigo N . rabelo – Pregoeiro . 

3 cm -31 968349 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrAZÓPoLiS/mG

Processo licitatório 028/2017 – P .P . 014/2017 - Extrato de ata nº 
072/17 - Empresa: TImEs ComuNICaçÃo E sErVIços lTda - 
mE, CNPJ nº 02 .488 .758/0001-46 - obJETo: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de cestos coletores de resíduos leves com 
capacidade de 32 litros e assistência técnica na instalação e manuten-
ção, para serem instalados em vias públicas do município de brazópolis 
- Valor total: r$ 27 .600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais) . brazó-
polis, 31/05/2017 . Carlos alberto morais - Chefe do Poder Executivo .

2 cm -31 968609 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiS - mG 

- aviso de Tomada de Preços nº 008/2017 . o município de buritis – 
mG, através da Comissão Permanente de licitação, sediada à ave-
nida bandeirantes, Nº 723 Centro em buritis – mG, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar ás 09h00minh, do dia 
19 de Junho, em sua sede, licitação na modalidade Tomada de Preço, 
com o objetivo de contratação de empresa especializada em pavimenta-
ção asfáltica no distrito de serra bonita, neste município . buritis, 31 
de maio de 2017 . rildo José mesquita . Presidente da Comissão Per-
manente de licitação .

3 cm -31 968576 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE 

–PrEGÃo PrEsENCIal – EdITal Nº 13/2017 – aVIso - o muni-
cípio de Campina Verde-mG, torna público a realização de Processo 
licitatório que tem como objeto a aquisição de pneus e câmaras de ar, 
novos, para os veículos e máquinas da administração municipal, nos 
quantitativos e especificações constantes do edital próprio. Credencia-
mento, entrega de envelopes de propostas de preços e documentos de 
habilitação até as 14:00 horas do dia 14/06/2017, na sede do município 
à rua 30 nº 296, bairro medalha milagrosa em Campina Verde – mG . 
Edital completo e demais informações, pessoalmente na sede do muni-
cípio ou pelos telefones: (34) 3412-9101 e 3412-9117, de segunda a 
sexta feira das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas e ainda 
pelos emails: licitacao@campinaverde .mg .gov .br e licitacaocampina-
verde@gmail .com – lucas dos santos mariano - Pregoeiro .

3 cm -30 968184 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
aNulaçÃo CoNCorrÊNCIa Nº 001/2017

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar que 
o processo acima citado, tipo menor Preço, cujo objeto é Contrata-
ção de empresa especializada para execução dos serviços de constru-
ção civil, para construção de unidade básica de saúde Tipo 1 - uni-
dade rubi, à rua Nova lima, 236, bairro Pedra branca, Caeté/mG, 
conforme Portaria nº 1160 de 17 de maio de 2014, Proposta FNs nº 
11348416000114004, que tem por finalidade o atendimento das deman-
das da secretaria municipal de saúde, foi aNulado, conforme art . 
49 da lei 8 .666/93 . Toda documentação foi autuada e está à disposi-
ção dos interessados . maiores informações pelos telefones (31) 3651-
8047/3646/4707 ou através do site: www .caete .mg .gov .br . Caeté, 15 
de maio de 2017 .

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
Tomada dE PrEços Nº 001/2017

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar que 
fica agendado para o dia 20/06/2017 às 09 horas e 30 min., a abertura 
do processo licitatório acima citado, Tipo menor Preço, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
drenagem com sarjetas e meios fios e Recapeamento Asfáltico sobre 
Pavimento Poliédrico das ruas Prof° arthur lima Junior e raimundo 
duarte no bairro Emboabas, na sede do município de Caeté / mG, 
conforme Contrato de repasse nº 819949/2015/mC/Caixa, Processo 
nº 2601 .1025104 – 54/2015 e o município de Caeté . Valor EsTI-
mado: r$253 .026,98 .o Edital encontra-se à disposição dos interes-
sados, na íntegra gratuitamente no site: www .caete .mg .gov .br . maiores 
informações pelos telefones (31) 3651-8047/3234/3235/3125 . Caeté, 
23 de maio de 2017 .

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
Tomada dE PrEços Nº 002/2017

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar que 
fica agendado para o dia 16/06/2017 às 09 horas e 30 min., a abertura do 
processo licitatório acima citado, Tipo menor Preço, cujo objeto é Con-
tratação de empresa especializada para execução dos serviços de Cons-
trução de uma Quadra Poliesportiva com Cobertura na Escola munici-
pal “José lourenço laudate”, situada na rodovia mG-435, distrito de 
Penedia, conforme Convênio da saída nº 1 .091/2016, por intermédio 
da secretaria de Estado de Esportes-sEEsP X município de Caeté/mG . 
VALOR ESTIMADO: R$121.092,03.O Edital e a retificação encon-
tram-se à disposição dos interessados, na íntegra gratuitamente no site: 
www .caete .mg .gov .br . maiores informações pelos telefones (31) 3651-
8047/3234/3235/3125 . Caeté, 30 de maio de 2017 .

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
rEVoGaçÃo PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012 - srP Nº 008/2017

o município de Caeté-mG torna público a quem possa interessar que 
o processo licitatório acima citado, Tipo maior desconto Percentual 
sobre Tabela + menor bdI, cujo objeto é registro de Preços para futu-
ras e eventuais contratações de empresas especializadas para prestação 
de serviços de manutenção de infraestrutura e conservação dos bens 
imóveis pertencentes ao município de Caeté, foi rEVoGado con-
forme art 49 da lei Federal 8 .666/93 e suas alterações . Toda documen-
tação se encontra autuada no processo e estão à disposição dos interes-
sados na sala de licitações . maiores informações pelos telefones (31) 
3651-8047/3264 ou através do site: www .caete .mg .gov .br . . Caeté, 30 
de maio de 2017 .

13 cm -31 968211 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo Do mEio/mG

aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 00026/2017 . 
a Prefeitura municipal de Campo do meio realizará Pregão Presen-
cial para aQuIsIçÃo dE CoPIadoras mulTIFuNCIoNal E 
rElÓGIos dE PoNTo Para uso Nas EsColas muNICIPaIs 
E GabINETE E sEC . da PrEFEITura .  . realização dia 14/06/2017 
às 09:00 . Informações e editais: www .campodomeio .mg .gov .br ou tel .: 
(35) 3857-1319 . Pregoeiro: GrEIssoN CEsar dE aNdradE

2 cm -31 968523 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANTAGALo

aVIso dE lICITaçÃo
INEXIGIbIlIdadE 002/2017 ProCEsso lICITaTÓrIo 062/2017 
– Credenciamento para a Contratação de Profissionais Especializados 
Farmacêutico, Enfermeiro, Psicologo para atender as secs .de saúde e 
assistência social de Cantagalo-mG . daTa E HorarIo Para o 
CrEdENCIamENTo: de 02 de junho de 2017 à 19 de junho de 2017 
de 13:00 às 17:00hs .
ProCEsso lICITaTÓrIo 063/2017 PrEGÃo PrEsENCIal 
024/2017 “registro de Preços para Futuras aquisição de Gás de Cozi-
nha e Água mineral para atender as secretarias e a Prefeitura munici-
pal de Cantagalo/mG, abertura e julgamento dia 14 de junho de 2017 às 
10:00hs . Greusiane rocha Presidente da CPl - Informações pelo fone 
33 3411 90 01 ou pelo email licitacantagalo@gmail .com .

3 cm -31 968635 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELiNHA-mG

Torna público Pregão Presencial, Nº 032/2017, para aquisição de óleo 
diesel ( combustível ) destinado ao abastecimento da frota de veículos 
do município para registro de preço em atendimento a secretaria muni-
cipal de Transportes . abertura: 13/06/2017 às 08:30Hs . Informações: 
(33)3516-1348 . Prefeito municipal .

2 cm -31 968243 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG. 

Aviso de retificação do edital de PP nº 033/17. Licitação exclusiva para 
mE e EPP . objeto: aquisição de materiais de consumo (gêneros ali-
mentícios, materiais de limpeza e outros) p/ atender as necessidades das 
secretarias municipais c/ entregas parceladas conforme a necessidade . 
o município de Capinópolis-mG torna público aos interessados que o 
Edital da licitação acima mencionada sofreu alterações as quais estão 
disponíveis no site: www .capinopolis .mg .gov .br . Comunicamos que a 
SESSÃO PÚBLICA fica remarcada para o dia 13 de junho de 2017 
às 13h00min (treze horas) . Permanecem inalteradas as demais dispo-
sições . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . Capinópolis-mG . 
31/05/17 . luiz Carlos de oliveira . Pregoeiro .

PrEFEITura muNICIPal dE CaPINÓPolIs-mG . aviso de 2ª 
retificação do edital de PP nº 038/17. Licitação Exclusiva para ME e 
EPP . objeto: aquisição de medicamentos, fraldas descartáveis geriá-
tricas e tiras p/ verificação de glicemia p/ atender as necessidades da 
secretaria m . de saúde, c/ entregas parceladas até 31 de dezembro de 
2017 . o Pregoeiro comunica que o edital sofreu alteração a qual está 
disponível no site: www .capinopolis .mg .gov .br . Permanecem inaltera-
das as demais disposições Informações pelo telefone: 034-263-0320 . 
Capinópolis-mG .31/05/17 . luiz Carlos de oliveira . Pregoeiro .

5 cm -31 968608 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG

Pregão Presencial n .º 47/2017, inscrito no CNPJ sob o nº . 
16 .726 .028/0001-40, torna público através do sr . Prefeito, José Edu-
ardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento licitatório nº . 
67/2017, do tipo menor preço, objetivando a aQuIsIçÃo dE CamI-
sETas, para os funcionários da atenção básica do setor de saúde . 
a abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 19/06/2017, quando 
serão recebidos os envelopes (documentação e proposta comercial) e 
credenciados os representantes das empresas licitantes . os interessa-
dos deverão entrar em contato com o setor de licitações no telefone 
(37)33731244 ou www .capitolio .mg .gov .br . Prefeito municipal .

3 cm -31 968377 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÓLio/mG

Concorrência n .º 02/2017, CNPJ sob o nº . 16 .726 .028/0001-40, torna 
público através do Presidente CPL, Edilson Antônio de Oliveira, que 
se acha aberto o Procedimento licitatório nº 66/2017, objetivando a 
CoNCEssÃo dE uso de um bem público, objetivando a concessão 
do QuIosQuE na orla da lagoa do rio Piumhi . devendo os envelo-
pes contendo documentação para Habilitação (Envelope 1) e Proposta 
Comercial (Envelope 2) serem entregues na seção de licitação, até às 
09:00 horas do dia 03/07/2017, sendo que o envelope referente à HabI-
lITaçÃo (Envelope 1) será abertoàs 09:30 horas do dia 11/07/2017, 
no mesmo local . Informações (37)33731244 e edital disponível no 
www .capitolio .mg .gov .br . Presidente da CPl .

3 cm -31 968196 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo Do CAJuru

 aVIso dE lICITaçÃo - Pl Nº . 112/17 PP Nº . 55/17 . objeto: aqui-
sição de materiais de limpeza, com fornecimento parcelado, visando a 
manutenção dos serviços da secretaria municipal de obras Públicas 
e serviços urbanos . Entrega e abertura dos envelopes: dia 14/06/17 
às 09h00min . Info tel . (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodoca-
juru .mg .gov .br .

2 cm -31 968224 - 1

Tatiane
Realce


