
PREFEITURAMUNICIPALDE GUIRICEMA
Pregão Presencial 003/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
003/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR KM RODADO
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de transportes escolar, neste município, durante
o exercício de 2018, cuja Sessão Pública para o Recebimento das
Propostas se dará no dia 31 de Janeiro de 2018, às 09:00 horas, na Sala
de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à
disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema.

Guiricema (MG), 16 de Janeiro de 2018.
Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro.

Pregão Presencial 004/2018
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
004/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM tendo
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados no
preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o
primeiro semestre de 2018, cuja Sessão Pública para o Recebimento
das Propostas se dará no dia 01 de Fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na
Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus an

exos encontram-se à disposição no site da Prefeitura M. de
Guiricema. Guiricema (MG), 16 de Janeiro de 2018.

Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro.

Tomada de Preço 001/2018
O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG
comunica aos interessados que fará licitação na modalidade TP 001/
2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR EMPREITADA
GLOBAL tendo como objeto a contratação de empresa especializada
com responsabilidade técnica para realização de obras para construção
de muro e gradil no entorno da creche pró-infância, conforme projeto,
planilhas, cronograma físico e financeiro, memorial descritivo e
memória de cálculo, cuja Sessão Pública para o Recebimento das
Propostas se dará no dia 22 de Fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na
Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-
se à disposição no site da Prefeitura Municipal de Guiricema.

Guiricema (MG), 16 de Janeiro de 2018.
José Antônio de Oliveira, Presidente da CPL.

Chamada Pública 001/2018
A Prefeitura Municipal de Guiricema/MG torna público que fará
CHAMADA PÚBLICA que se destina a realização de credenciamento
de pessoas físicas constituídas como produtores rurais, agricultor
familiar e empreendedor familiar rural, para à aquisição de gêneros
alimentícios advindos da agricultura familiar visando atender os alunos
matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de Guiricema. Os
documentos serão recebidos no período de 17 de Janeiro até 07 de
Fevereiro de 2018, no horário de 12h às 18h, na sede da Prefeitura
Municipal de Guiricema situada na Praça Coronel Luiz Coutinho – 35
- Centro, Guiricema/MG no Setor de Compras e Licitações. O edital e
seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura Municipal
de Guiricema.

Guiricema (MG), 16 de Janeiro de 2018.
José Antônio de Oliveira, Presidente da CPL.

Comarca de Belo Horizonte – Edital de Citação – Prazo: 20 dias – O Dr. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro,
Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital, em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc, Faz saber pelo
presente edital de citação, aos que virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o réu Rona Medições e
Serviços Ltda, EPP, CNPJ 39.530.084/0001-00, que se encontra em lugar incerto e não sabido, que por este
Juízo tramitam os autos eletrônicos da Ação de Adimplemento e Extinção, processo eletrônico PJE nº 5153068-
14.2016.8.13.0024, distribuído em 19/10/2016, movida por Localiza, CNPJ 16.670.085/0001-55 alegando em
síntese, através de seu advogado Dr. Thiago da Costa e Silva Lott, OAB/MG 101.330, que as partes celebraram 04
(quatro) “Contratos de Aluguel de Carros”, mediante os quais a Autora cedeu à ré veículos em locação. Entretanto
a ré permaneceu na posse dos veículos durante meses sem cumprir as obrigações assumidas, deixando de efe-
tuar o pagamento dos valores devidos a título de aluguel, acumulando um saldo devedor superior a R$ 65.816,89
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Rona Medições e Serviços Ltda, EPP, para que a mesma pague à autora a quantia apurada, que deverá ser corrigi-
da monetariamente e acrescida de juros legais. Assim, expede-se o presente edital para citar a ré Rona Medições
e Serviços Ltda, EPP, CNPJ 39.530.084/0001-00, para todos os termos da ação e intimá-la para comparecer à
Audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018, às 13:00 horas, a realizar-se no CEJUSC/BH, situado
à Avenida Francisco Sá nº 1409, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, devidamente acompanhada por advogado.
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da justiça e será sancionado com multa, bem como que o desinteresse na autocomposição deverá ser manifestado
por petição a ser apresentada até 10 (dez) dias antes da data da audiência. Fica outrossim advertida que, caso
manifeste desinteresse na autocomposição, o prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer a contestação terá início na
data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Se não manifestar o desinteresse e não comparecer à
audiência ou se comparecer e não houver autocomposição da data da audiência correrá o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar contestação. Em qualquer caso, não sendo contestada a ação, será V. Senhoria considerada
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial. Fica advertido
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Para conhecimento de todos expediu-se o presente edital
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Helen Rocha Alves, escrivã substituta, o subscrevi. O Juiz de Direito Dr. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
CARGAS DE POUSO ALEGRE E REGIÃO, convoca todos os empregados das empresas de
transportes de cargas, associados ou não do sindicato, lotados na base territorial de: Bom Repouso,
Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Careaçu, Cambuí,
Congonhal, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Cristina,
Delfim Moreira, Espírito Santo Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves, Heliodora, Itajubá, Maria da Fé,
Itapeva, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz, Natércia, Ouro Fino, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu,
Piranguinho, PousoAlegre, Santa Rita do Sapucaí, São João da Mata, São José do Alegre, São Sebastião
da Bela Vista, Sapucaí Mirim, Senador Amaral, Silvanópolis, Toledo, Turvolândia e Wenceslau Braz,
(todos no estado de Minas Gerais), para uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em duas
chamadas no dia 31/01/2018 às 10:00 horas em primeira convocação na sede do Sindicato, situado na
Rua Pedro Bechara, nº 60, Bairro Jd. Santa Lúcia em Pouso Alegre - MG e nos dias 01 e 02/02/2018 a
assembleia será realizada nas empresas de transporte de cargas diretamente com os trabalhadores,
para tratar dos seguintes assuntos: 1) Leitura do presente Edital de Convocação. 2) Leitura, debate e
aprovação da pauta de reivindicações. 3) Debate e deliberação sobre reivindicações salariais e condições
de trabalho dos trabalhadores em transporte rodoviário de carga, cuja pauta, após aprovada, será
remetida a cada empresa, com vistas a celebração de Acordo Coletivo de Trabalho e também será
remetida ao sindicato patronal (SETSUL) com vistas a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho,
para vigorarem de 01 de maio de 2018 à 30 de abril de 2019. 4) Autorização a Diretoria do Sindicato
para firmar Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e na
inviabilidade, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo. 5) Autorização para descontos das contribuições
em conformidade com o Art. 8º da Convenção nº 95 da OIT. 6) Autorizar liberação de ajuda de custo
para Diretores Liberados para prestarem serviços ao Sindicato de acordo com as normas do Estatuto
da Entidade.7) Autorização para implantação e indicação de plano e saúde, odontológico, seguros e
demais benefícios em favor da categoria. 8) Se não houver número legal de presentes para que a
assembleia se realize em primeira convocação, a mesma será realizada uma hora após, no mesmo
local e data, em segunda convocação com qualquer número de presentes, aplicando-se o dispositivo
no Art. 859 da CLT. 9) O encerramento da presente assembleia só ocorrerá após o término das
negociações com o conhecimento dos interessados. Por esta razão a mesma poderá ser convocada
tantas vezes quantas se fizerem necessárias, independentemente de novo Edital de Convocação.

Pouso Alegre, 17 de janeiro de 2018. Ricardo Fernando Machado - Presidente.
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Aviso de Sessão - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal
de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão

Presencial Nº 121/2017 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CONTAGEM,
CONFORMEAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA - Data: 06 de fevereiro de 2018 às 09h00min -
Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 - Cidade Industrial - Contagem/MG.
RETIRADADE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes -
Comissão Permanente de Licitação - Equipe de Pregão. Bruno Diniz Pinto,
Secretário Municipal de Saúde. Em 16 de janeiro de 2018.
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIÚVA/MG
Extrato de Ata de Registro de Preço – Pregão Presencial nº 044/2017 –
Objeto: Aquisição de Desfibrilador (DEA) e Cardioversor.
Ata de Registro de Preço nº 001/2018 – Parte: Dormed Hospitalar Eirelli
– EPP. Valor: R$ 8.200,00 – Vigência: 12/01/2019.
Bocaiúva/MG, 12 de Janeiro de 2018. Sirlene Kátia da Silva Tiago

– Diretora Geral.
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HOSPITALMUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULO
(CORAÇÃO DE JESUS/MG)

Torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial nº
001/2018, ProcessoAdministrativo nº 001/2018, do tipoMenor PreçoGlobal, para
o Registro de Preço destinado a contratação de pessoa jurídica para prestação de
!"#$%&' )" *+,-%./&0' )'! /1'! '2.%/%! )/ 3%.%1/&0' " )' 4'!*%1/- 5+6%.%*/- 70'
Vicente de Paulo em diversos jornais. Credenciamento eAbertura: 26/01/2018 às
08:00 horas. Edital: licitacaohmsvp@gmail.com e no site: www.coracaodejesus.
mg.gov.br.

Coração de Jesus, 15 de Janeiro de 2018
Erian Andrade Castro Ornelas

DIRETORAGERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG.

Aviso de Publicação do Processo Licitatório nº 128/2017
- Pregão 79/2017. Menor Preço Por Item. REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa
especializada para Prestação de serviço de monitoramento
urbano. Data de apresentação de envelopes e julgamento:
09h00min do dia 01/02/2018. O Edital encontra-se na sede
da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575,
Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.
br. Telefax: (35)3694-4023.

Rodrigo Moreti Pedroza – Gerente de Licitações.

SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS - por meio da DIRETORIADE COMPRAS -
Realizará licitaçãosupramencionada -Objeto: Prestaçãode serviços técnicos especializados
para o gerenciamento e acompanhamento do PMAT - Programa de Modernização da
AdministraçãoTributáriaedaGestãodosSetores SociaisBásicos,ematendimento àSecretaria
acimacitada.OEdital encontra-seàdisposição naDiretoriadeCompras, naAvenidaUbiratan
HonórioCastro, nº.826, telefone0xx34-3239-2488,das12às 17horas.ValordoEditalR$3,50
(trêsreais ecinquentacentavos).Entrega dosEnvelopeseSessãoPúblicaparaaberturanodia
31/01/2018 às 13:00 horas, naDiretoria de Compras.Uberlândia, 15 de janeiro de 2018.
HENCKMAR BORGES NETO - SECRETÁRIO MUNICIPALDE FINANÇAS

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº. 0806/2017

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
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DIA 30/01/2018 AS 11h

Informações: (11) 3845-5599 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO VENDE

RONALDO MILAN

JUCESP 266

BELOHORIZONTE-MG - APARTAMENTOC/ 87,70M² Á. PRIV. - ITAPOÃ - Rua Doutor Mario

Magalhães, 684. Ed. Sol de Itapoã.Ap. 202 (3º pav.). Obs.: Ocupado. (AF). Lance Mínimo: R$ 192.000,00

CONTAGEM-MG - APARTAMENTO C/ 44,745M² Á. PRIV. - NOVO ELDORADO - Rua

Tapijara, 870. Res. Eldorado II. Bloco 870.Ap. 302. Obs.: Ocupado. (AF). Lance Mínimo: R$ 59.000,00

MONTE SANTO DE MINAS-MG. - ÁREA RURAL COM 8,47HA - BAIRRO LAGOA,

denominada Sítio São Vicente de Paulo. Acesso pela estrada sentido Jacuí 21 km à margem esquerda. Ocupada. (AF). Lance

Mínimo: R$ 948.000,00

PARA DE MINAS-MG - APARTAMENTO C/ 68,90M² Á. ÚTIL - CENTRO - Rua Coronel

Domingos, 143. Ed. Dona Chiquinha Frágula.Ap. 103 Obs.: Ocupado. (AF). Lance Mínimo: R$ 99.000,00

PINTÓPOLIS-MG. ÁREA RURAL C/ 514,68HA (consta lançado no INCRA 488,60ha), denominada

Fazenda Vereda Grande no lugar denominado Lages.Obs.: . Ocupada. (AF). Lance Mínimo: R$ 389.000,00

TUPACIGUARA-MG. BAIRROMORADANOVA - RuaAntônia Gonçalves de Oliveira, 40. Casa. Áreas totais:

terr. 270.00m² e constr. 179,39m².Obs.: Ocupado. (AF). Lance Mínimo: R$ 108.000,00

������� 	
� � ��� ����������
�������

���������	
�  ��
��
���� ��
 
������
 ������
��
 �� 
��� 
�����
�� �����
�  ������� �
��� ��������� �� ��� ���� ������  ��� ��
!������ ��"� #��� $% �
 ���&�����
 � '&� 
� ��(��� � ���) *�� ��
��� �+�+,-� ������"� �� �.���/��� 
����� ��������� �� �* ��
��0��1�� �� ��*-) ��"� #���� *� �� 2������ �� ��*3)

! "#$%&'&"#()*! * *+"$** ,&+* %-! .%,#/ ' "0 12/345/13671114892/  "
!#$%&'( !( )*+,(+#( %( !-#*.( /01234 *%5*+( 64 )( 78)*.( 7*9*: ;<$* %= /10>1?@1AB4 C*5!" (+
+85*(+ )! DE F!-#*5*,!&G$+ $  ",-$$%)*"$%#(+ <#)!04 H$" 5("( ! I+IC-I#IJ-*! )$ K1L )$
+I!+ MI(#!+4 5(%9(5!)(+ ,!-! N$I%*'( )$ D85*(+ ! +$ -$!:*O!-: $" ,-*"$*-! 5(%9(5!&'(4 $"
A? )$ P!%$*-( )$ A1/Q4 R+ /2S11 T(-!+4 $" +I! +$)$ +(5*!:4 %! U9$%*)! 3/ )$ V!-&(4 %= /334
+!:! 1A4 H!*--( W(" X(+5(4 $" X$:( Y(-*O(%#$ Z V[4 7 F 310K3K\111] $4 %'( T!9$%)(
MI8-I" :$.!:4 $" +$.I%)! 5(%9(5!&'(4 R+ /2S31 T(-!+4 %! "$+"! )!#! $ :(5!:4 ,!-! )$:*H$-!-
+(H-$ ! +$.I*%#$ (-)$" )( )*!S /B ,-$+#!&'( )$ 5(%#!+ )(+ !)"*%*+#-!)(-$+ $ !,-$+$%#!&'( )(
H!:!%&( ,!#-*"(%*!: $ )$ -$+I:#!)( $5(%^"*5(] $ AB (I#-(+ !++I%#(+ )$ *%#$-$++$ )! +(5*$)!)$0
X$:( Y(-*O(%#$ Z V[4 /K )$ P!%$*-( )$ A1/Q0 0;<= >?@A B;CD< "D?DE?@ 0FGE;? 8 .D@GH?;
+I?JE; B;CD< "D?DE?@ 8 .KEA #LM?DH; B;CD< "D?DE?@/

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURRAL DE DENTRO/MG

Aviso de Licitações
A Prefeitura Municipal de Curral de
Dentro/MG, torna público a realização de
licitações nas modalidades: PREGÃO
PRESENCIAL 007/2018, tipo menor
preço por item destinado ao REGISTRO
DE PREÇO para Eventual Aquisição de
Gás de cozinha (GLP) para manutenção
dos diversos setores da administração,
conforme especificado no Edital, cujo
credenciamento se dará às 08:00 horas do
dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2018.
PREGÃO PRESENCIAL 008/2018, tipo
menor preço GLOBAL , destinado ao
REGISTRO DE PREÇO para Eventual
Contratação de serviços de Laboratório de
Análises Clinicas para execução de
exames diversos para atendimento à
população deste município, conforme
especificado no Edital, cujo
credenciamento se dará às 10:30 horas do
dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2018.
Maiores informações, bem como Editais
completos, junto a Prefeitura Municipal
de Curral de Dentro/MG, com sede na
Avenida João Alves Gomes, 44 - Centro,
pelo telefone (38) 3845-9419, e-mail
pmcddlicita@gmail.com ou site
curraldedentro.mg.gov.br - Curral de
Dentro/MG, 16 de janeiro de 2018.
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG

RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 001/2018
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições
legais RATIFICA a Dispensa nº 001/2018, art. 24, X da Lei 8.666/93,
para Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Programa da
Saúde da Família – PSF Morada do Sol. Contratada: Clara Lúcia Pacheco
Gomes. Valor Global: R$ 46.080,00.

Conselheiro Lafaiete, 16 de janeiro de 2018
Mário Marcus Leão Dutra- Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BONITO DE MINAS/MG

A Prefeitura Municipal de Bonito de Minas/

MG, torna público o edital do processo

seletivo simplificado nº 001/2018 para

contratação temporária para cadastro de

reserva de serviços de (Agente Social) em

atendimento às normas do Programa

Esporte e Lazer da Cidade-PELC, de

acordo com as normas do Edital publicado

no quadro de avisos e site do municipio

www.bonitodeminas.mg.gov.br.

PREF.M. DE PATIS-MG
RATIFICAÇÃODEINEXIGIBILIDADE
DE LIC. Nº 001/18 – Obj.:
Contratação da empresa DAVIDSON
LIMA OLIVEIRA - ME / CNPJ:
23.972.104/0001-63 para realização
de show artístico/musical com a
“BANDA ASUS” na “Festa de Casa
Nova” no município de Patis/MG. Valor
Global: R$16.500,00 (Dezesseis Mil e
Quinhentos Reais). Valmir Morais de
Sá - Prefeito Mun. / Patis-MG, 16/01/18.

SIPROCFC-MG - SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORESDOESTADODEMINASGERAIS -EDITALREFERENTEÀCONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRONAL 2018. Em obediência ao disposto no artigo 605 da CLT e demais legislações
pertinentes ao assunto, pelo presente Edital, o SIPROCFC-MG - Sindicato dos Proprietários de Centros
de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais, entidade sindical de primeiro grau com registro
ativo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E), comunica aos integrantes das categorias
econômicas representadas que a Contribuição Sindical Patronal Anual poderá ser paga até o dia 31
de janeiro de 2018, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que
requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Nas guias
fornecidas pela Entidade Sindical constam todas as informações necessárias ao recolhimento. Quaisquer
!"#$%&!#'(!)*+" -+.!&/+ "!& +0*'.+" )+ 1!*+& .! 2&&!#%.%3/+ 45!#+(6&#'+789:; < =>% ?>&'*'0%; )@ ABC;
Centro, Belo Horizonte/MG ou pelos telefones (31) 3270-3330 / (31) 3270-3363, e na sede do Siprocfc-
MG, à Rua Bernardo Guimarães, n° 1483 C, Lourdes, Belo Horizonte/MG, nos telefones (31) 2555-6160 /
(31) 2555-6161. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2018. Alessandro Geraldo Dias - Presidente.

SINDICATO DO COMÉRCIO DE BARBACENA
EDITALREFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2018
Em obediência ao disposto no artigo 605 da CLT e demais legislações pertinentes ao assunto,
pelo presente Edital, o Sindicato do Comércio de Barbacena, entidade sindical de primeiro
grau com registro ativo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E.), comunica aos
integrantes das categorias econômicas representadas que a Contribuição Sindical Patronal
Anual poderá ser paga até o dia 31 de janeiro de 2018, ou, para os que venham a se estabelecer
após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para
o exercício da respectiva atividade. Nas guias fornecidas pela Entidade Sindical constam
todas as informações necessárias ao recolhimento. Quaisquer esclarecimentos poderão ser
!"#$%!& (! )*#!+ %* ,++*-.%./0!1 2 34. 54+$#$".1 (6 7891 5*(#+!1 :*;! <!+$=!(#*>?@ !4
A*;!& #*;*B!(*& CD9E DFGHIDDDH > CD9E DFGHIDD8DJ

Barbacena, 15 de Janeiro de 2018. Osvaldo Fernandes Pereira Júnior – Presidente.
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