
BAMAQ S/A
BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ 18.209.965/0001-54 - NIRE 31300043681

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 09:00 horas, na sede
social da Bamaq S/A - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos ("Companhia"), situada na Rodovia
Fernão Dias, Km 02 da BR 381, n. 2.111, Bairro Bandeirantes, no Município de Contagem, Estado de
Minas Gerais. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária publicado
no jornal Diário Oficial de Minas Gerais, em suas edições dos dias 18, 21 e 22 de julho de 2020,
respectivamente nas páginas 4, 2 e 4 e no jornal Hoje em Dia, em suas edições dos dias 18, 21 e 22
de julho de 2020, respectivamente nas páginas 12, 05 e 03, nos termos da Lei nº 6.404/76.
PUBLICAÇÕES E PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social
com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. As
demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram
publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 23 de julho 2020, fl. 10, caderno 2 e no jornal
Hoje em Dia, no dia 23 de julho de 2020, na fl. 04. Os acionistas presentes declararam ciência prévia
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, às quais tiveram acesso com antecedência suficiente para conhecimento e análise, bem
como anuem com a realização de sua publicação com prazo inferior a 30 dias da presente data,
conforme § 4º do art. 133 da Lei n. 6.404/76. MESA: Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente;
Clemente de Faria Junior, Secretário, que compõem a mesa diretora dos trabalhos. ORDEM DO DIA:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a
proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
ratificar os dividendos distribuídos aos acionistas no exercício de 2020; (iii) Deliberar sobre a proposta
de remuneração global mensal da administração para o exercício social de 2020; (iv) Deliberar
sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES:
Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, foram tomadas as seguintes
deliberações, todas por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (i) Aprovados, sem ressalvas, o
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada a proposta da destinação do lucro líquido apurado
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R$ 1.134.689,77 (um
milhão, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), da
seguinte forma: (a) R$ 56.802,19 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais e dezenove centavos)
para a Reserva Legal da Companhia, (b) R$ 1.077.887,58 (um milhão, setenta e sete mil, oitocentos
e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para serem distribuídos aos acionistas a título de
dividendos. Homologada, ainda, as deliberações do Conselho de Administração relativas ao
pagamento antecipado aos acionistas dos dividendos extraordinários no valor de R$ 6.422.112,42
(seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e doze reais e quarenta e dois centavos), acrescidos
ao dividendo de 2019 no valor de R$ 1.077.887,58 (um milhão, setenta e sete mil, oitocentos e oitenta
e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme ata de reunião realizada em 02 de março de 2020;
(iii) Aprovada a proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício social
de 2020, vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no valor de até R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), reajustáveis, conforme variação do INPC, determinando-se o montante dos
honorários de cada administrador em Reunião do Conselho de Administração, podendo o Conselho
também determinar, a qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar, com base em
saldo disponível do referido limite; (iv) Os acionistas aprovaram, ainda, por unanimidade e sem
ressalvas, a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: a. Sr. Gilberto de
Andrade Faria Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade n. M-213.288, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 236.275.657-20,
domiciliado na Rodovia Fernão Dias BR 381, n. 2.111, Bairro Amazonas, Contagem/MG, CEP: 32240-
090; b. Sr. Maximino Pinto Rodrigues, português, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade n. M-245.734, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 014.335.046-
34, domiciliado na Rodovia Fernão Dias BR 381, n. 2.111, Bairro Amazonas, Contagem/MG, CEP:
32240-090; c. Sr. Gabriel de Andrade Faria, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula
de identidade n. 24.724-323-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 320.688.668-
62, domiciliado na Rodovia Fernão Dias BR 381, n. 2.111, Bairro Amazonas, Contagem/MG, CEP:
32240-090; Os Conselheiros reeleitos cumprirão mandato que se encerrará em 30 de abril de
2021, e declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da
Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade. A posse dos Conselheiros eleitos dar-se-á mediante assinatura do
respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para
lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas,
será assinada por todos os acionistas presentes. A presente ata é cópia autêntica da original,
lavrada no livro próprio. Mesa: Gilberto de Andrade Faria Júnior - Presidente; Clemente de Faria
Junior - Secretário. Acionistas Presentes: BAMAQ PARTICIPAÇÕES LTDA. - Gilberto de Andrade
Faria Júnior; Clemente de Faria Júnior. GILBERTO DE ANDRADE FARIA JÚNIOR. CLEMENTE DE
FARIA JÚNIOR. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Certifico o Registro sob o nº
7950576, em 05/08/2020. Protocolo: 20/465.060-7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Carangola/MG, através de seu Pregoeiro
Oficial, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº 059/2020 - Pregão

Presencial 036/2020, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de equipamentos de proteção individual, a serem utilizados pelos
servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Carangola/MG, em atendimento as
medidas de prevenção ao novo corona vírus COVID-19. Entrega dos envelopes/
Abertura/Credenciamento: 24/08/2020 às 09:00 horas. Informações pelo Site:
www.carangola.mg.gov.br - Telefone: (32) 3741-9604; e-mail :
licitacao@carangola.mg.gov.br ou pessoalmente no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Carangola/MG, situado na Praça Coronel Maximiano, 88, bairro Centro,
Carangola/MG, CEP. 36.800-000. Carangola/MG, 10 de agosto de 2020. Ícaro Bertolaci
Tavares de Melo - Pregoeiro Oficial.
Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Carangola/MG, através de seu Pregoeiro
Oficial, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº 060/2020 - Pregão

Presencial 037/2020, do tipo menor preço. Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
leves, médios e pesados, credenciados e oficiais pertencentes a frota municipal,
conforme especificações constantes do termo de referencia, com exclusividade de
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores
individuais - MEI. Entrega dos envelopes/Abertura/Credenciamento: 24/08/2020 às
14:00 horas. Informações pelo Site: www.carangola.mg.gov.br - Telefone: (32) 3741-
9604; e-mail: licitacao@carangola.mg.gov.br ou pessoalmente no Setor de Licitações
da Prefeitura Municipal de Carangola/MG, situado na Praça Coronel Maximiano, 88,
bairro Centro, Carangola/MG, CEP. 36.800-000. Carangola/MG, 10 de agosto de 2020.
Ícaro Bertolaci Tavares de Melo - Pregoeiro Oficial.
Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Carangola/MG, através de seu Pregoeiro
Oficial, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº 061/2020 - Pregão
Presencial 038/2020, do tipo menor preço. Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de Gás Petrolífero Liquefeito GLP, em atendimento as necessidades
da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Carangola/MG. Entrega
dos envelopes/Abertura/Credenciamento: 24/08/2020 às 15:30 horas. Informações pelo
Site: www.carangola.mg.gov.br - Telefone: (32) 3741-9604; e-mail :
licitacao@carangola.mg.gov.br ou pessoalmente no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Carangola/MG, situado na Praça Coronel Maximiano, 88, bairro Centro,
Carangola/MG, CEP. 36.800-000. Carangola/MG, 10 de agosto de 2020. Ícaro Bertolaci
Tavares de Melo - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS –MG. Aviso de publicação do Processo Licitatório
nº 154/2020 – Pregão n° 92/2020.Menor preço por item. Registro de preços para futura
aquisição de medicamento para combate ao Covid-19, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde. Data de apresentação de envelopes e julgamento: 09h00min do
dia 24/08/2020. 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.
Telefone: (35) 3694-4021. Rodrigo More9 Pedroza – Diretoria de Suprimentos.
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PREFEITURAMUNICIPAL DERUBELITA
Aviso de Licitação. Prefeitura de Rubelita - MG, torna-se público a realização
do Processo Licitatório Nº044/2020, na modalidade Tomada de Preços 004/
2020, tipo menor preço global, em 26/08/2020 às 09h30min, objetivando a
contratação, através empresas ou pessoas físicas, de serviços técnicos
especializados em Saúde para atendimento no Centro de Atendimento para
Enfrentamento da Covid-19 em acordo om a Portaria nº1445 de 29 de maio de
2020 e nº1.579 de 19 de junho de 2020. Edital com informações
complementares no site www.rubelita.mg.gov.br.em 10/08/2020 - Edileuza
Miranda Jardim - Presidente da CPL.

Aviso de Licitação. A Prefeitura de Rubelita - MG, torna-se público que se
encontra em aberto a Chamada Pública/Credenciamento 005/2020, para o
credenciamento de serviços médicos para a execução de plantões presenciais
(12 horas) no Centro de Saúde de Rubelita. A primeira seleção ocorrerá em 26/
08/2020 ás 12h00min, permanecendo em aberto para futuros e eventuais
interessados. Edital na integra através do site: www.rubelita.mg.gov.br. 10/08/
2020 - Edileuza Miranda Jardim - Presidente da CPL. Rubelita/MG

PREFEITURA MUNICIPALDE UBAI/MG

CONVOCAÇÃO PARAASSINATURADE CONTRATO
A PREF. MUNICIPAL DE UBAI/MG - torna público à CONVOCAÇÃO
da empresa TOPTAL SERVIÇOS EIRELI-EPP inscrito no CNPJ sob o n°
19.626.196/0001-52, para assinatura do termo de contrato referente ao processo
licitatório n° 068/2020 - Tomada de Preços nº 08/2020, cujo objeto é a
Contratação de empresa de engenharia para executar obras de Construção de
Centro Esportivo com construção de quadra poliesportiva com área de piso em
600,00 m², execução de cobertura metálica com área de 708,50 m², execução
de iluminação e SPDA, construção de campo Society em grama sintética com
área de 1056,00, execução de iluminação e drenagem, construção de vestiário
com área de 57,27m², execução de todo cercamento do centro esportivo com
562,76 m de gradil metálico padrão DEER-MG, execução de iluminação de todo
o complexo esportivo, localizado na Rua da Pátria no Bairro Jardim Brasil, na
sede do Município de UBAI MG, conforme CONVÊNIO nº 1491000771/2020
celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e MUNICÍPIO
DE UBAÍ., no prazo máximo de 05 (cinco) dias no setor de licitações e
contratos da Prefeitura Municipal de Ubaí, 11 de agosto de 2020

Maria Helena Martins Neta - Presidente da CPL.

Comarca de Passos – Edital de Citação–Prazo de 20 (Vinte) Dias–3ª Vara Cível. A Doutora Patrícia Maria
Oliveira Leite–MM(A). Juíza de Direito da 3ªVara Cível, na forma da lei, etc. Faz Saber a quantos o presente
Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Secretaria, correm os autos do
PROCESSO No 5001368-47.2017.8.13.0479, AÇÃO MONITÓRIA, tendo como autor Itau Unibanco S.A
e Réus Aramelo Comercial Ltda - ME, inscrito no CNPJ 17.683.905/0001-06, com sede na Rua Lucio
Pelegrino, 76-A, Passos-MG e Joao Sebastiao De Melo, onde alega o banco autor que ajuizou a presente
ação, para recebimento de seu crédito, que as partes celebraram um contrato DESCO. Duplicata Automático
com valor total de limite de R$ 1.873,35, com pagamento por meio de única, tendo o coexecutado se obrigado
na qualidade de devedor solidário. No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o
pagamento, apesar das inúmeras tentativas. Encontram-se assim, em mora, pelo valor líquido e certo de R$
52.509,05, atualizados até 07/04/2017. Pede, ao 6nal, a procedência dos pedidos. E pelo presente edital Ci-
ta(m) e Intima(m) a ré Aramelo Comercial Ltda - ME, através de seu representante legal,Atualmente em
Lugar Incerto e não Sabido, bem como seu Cônjuge, se casado for e herdeiros, se falecido estiver, para,
providenciar o pagamento da quantia de R$ 52.509,05 (cinquenta e dois mil, quinhentos e nove reais e cinco
centavos), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523 do CPC), ou executar a obrigação de fazer ou de não fazer
ou entregar a coisa, se for o caso, acrescido em qualquer situação, do pagamento de honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, hipótese em que, pagando, 6cará isento das custas processuais. Fica a parte
advertida de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o
Título Executivo Judicial. ADVIRTO-O(A)(S) também de que lhe será(ão) nomeado(s) curador especial em
caso de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital que
será publicado na forma da lei e a6xado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Passos, Estado
de Minas Gerais, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, Michele
dos Santos Lima Calixto, gerente da secretaria, conferi. Patrícia Maria Oliveira Leite.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG – Aviso de

Licitação - Tomada de Preços Nº 008/2020 - O Município de Augusto de

Lima/MG, torna público que fará realizar Tomada de Preços Nº008/2020,

contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos

profissionais de assessoria e consultoria em contabilidade pública. Tipo:

Menor Preço: Data de entrega dos envelopes de Proposta e Documentação:

11/09/2020 até às 13:00 h. Informações e edital poderão ser obtidos na

Prefeitura Municipal, na Av. Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Telefax: (38)

3758-1279 / E-Mail licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com – João Carlos

Batista Borges - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG – Aviso de

Licitação - Pregão Presencial Nº032/2020 - O Município de Augusto de

Lima/MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial Nº032/2020, para

aquisição de gêneros alimentícios, carne, verdura, frutas, para manutenção

merenda escolar municipal. Tipo: Menor Preço por Item: Data de entrega dos

envelopes de Proposta e Documentação: 29/07/2020 até às 12:30h. Informações

e edital poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, na Av. Cel Pedro

Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3758-1279 / E-Mail

licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG

CONVOCA as empresas participantes, do Processo 027/2020 – Concorrência
005/2020, para a SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS, objetivando a
Execução de obra de construção do Mercado Municipal, no município. A
realizar-se no dia 14 de agosto de 2020, às 09:00 horas. Informações: e-mail:
licitacao@buenopolis.mg.gov.br- CPL.

Célio Santana - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE FORTUNADE MINAS/MG

Aviso de licitação

Pregão Presencial 17/2020 - Processo Licitatório 22/2020

O Município de Fortuna de Minas/MG torna público a realização de licitação na

modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição de 01 veículo tipo minivan com

capacidade de no mínimo 7 lugares, 0km, potência mínima 1.8 8ex, destinado à

Administração Pública do Município de Fortuna de Minas, conforme convênio

1491000414/2020. Sessão de recebimento dos envelopes 26/08/2020 com protocolo

até às 08hs, na Prefeitura. O edital e seus anexos, está à disposição dos interessados na

Av. Renato Azeredo, 210, centro, para consulta e aq. ou gratuitamente através do site

www.fortunademinas.mg.gov.br. Informações pelo (31) 3716-7111.

Luiz Carlos deMelo Guimarães - Presidente da Comissão de Licitação.
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IMESA - INSTITUTO DE MEDICINAESPECIALIZADADEALFENAS S/A
EDITALDE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas de Imesa - Instituto de Medicina Especializada de Alfenas S/A,
CNPJ 20.409.439/0001-80, convocados para reunirem-se emAssembleia Geral Extraordinária,
a se realizar na sede da Companhia, à Rua Adolfo Engel, 19, bairro Loteamento Siqueira,
Alfenas, MG, no dia 18/08/2020, às 20:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: i) conversão em ações ordinárias nominativas da totalidade das ações preferenciais
nominativas que integram o capital social da Imesa - Instituto de Medicina Especializada de
Alfenas S/A; e ii) a respectiva alteração do estatuto social especialmente artigo 5º.

Alfenas, 07 de agosto de 2020. Dr. José Carlos Miranda - Presidente.
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Eletrônico 061/2020, no dia 26/08/2020 com recebimento das
propostas comerciais até 09h. Objeto: registro de preços para
contrataçãodeempresaespecializada naprestaçãode serviços
especializado de seguranças desarmados e brigadistas para
atendimento às demandas da prefeitura municipal de Lagoa
Santa - MG. O edital na íntegra estará disponível nos sites
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br -
Rodolfo Compart de Moraes/Pregoeiro.

MUNICÍPIODELAGOASANTA -AberturadoPregãoEletrônico
062/2020, no dia 31/08/2020 com recebimento das propostas
comerciaisaté09h.Objeto: registrodepreçospara fornecimento
parcelado de urnas mortuárias, para doação, em caráter de
benefício eventual, aos cidadãos e famílias em situação de
vulnerabilidade social do município de Lagoa Santa. O edital na
íntegra estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br e
www.bbmnetlicitacoes.com.br - André Luiz Fernandes /
Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Eletrônico RP 058/2020, no dia 27/08/2020 com recebimento
das propostas comerciais até 09h. Objeto: registro de preços
para contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de desinsetização, dedetização contra baratas,
formigas, piolhos de passeriformes, escorpiões, desalojamento
de pombos e desratização nas unidades escolares da rede
de ensino, unidades de saúde e demais unidades/prédios da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG. O edital na íntegra
estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br e
www.bbmnetlicitacoes.com.br-AndréLuizFernandes/Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPALDE UBAI/MG
AVISO DEADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE UBAI/MG - torna pública a Adjudicação e
Homologação do processo licitatório nº 067/2020 - TOMADA DE PREÇOS
nº 07/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para executar
obras de construção da EscolaMunicipalVitalina Pereira da Cruz a ser implantada

na Comunidade de Gerais Velho área rural do Município de Ubaí-MG, conforme

CONVÊNIO DE SAÍDANº 1261000733/2020 SEE celebrado entre o município

de Ubaí e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado

de Educação. Em favor da empresa C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

LTDA-EPP inscrito no CNPJ sob o n° 18.666.391/0001-43 pelo valor global
de R$ 1.195.462,49 (hum milhão cento e noventa e cinco mil quatrocentos e
sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).
Ubaí/MG 11 de agosto de 2020. Maria Helena Martins Neta - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPALDE UBAI/MG
CONVOCAÇÃO PARAASSINATURADE CONTRATO

A PREF. MUNICIPAL DE UBAI/MG - torna público à CONVOCAÇÃO da
empresa C&RENGENHARIAECONSTRUÇÕES LTDA-EPP inscrito no CNPJ
sob o n° 18.666.391/0001-43, para assinatura do termo de contrato referente ao
processo licitatório n° 067/2020 - Tomada de Preços nº 07/2020, cujo objeto
é a Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção
da Escola Municipal Vitalina Pereira da Cruz a ser implantada na Comunidade
de Gerais Velho área rural do Município de Ubaí-MG, conforme CONVÊNIO
DE SAÍDANº 1261000733/2020 SEE celebrado entre o município de Ubaí e o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias no setor de licitações e contratos da Prefeitura
Municipal de Ubaí, 11 de agosto de 2020.

Maria Helena Martins Neta - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPALDE UBAI/MG
AVISO DEADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE UBAI/MG - torna pública a Adjudicação e
Homologação do processo licitatório nº 068/2020 - TOMADA DE PREÇOS
nº 08/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para executar
obras de Construção de Centro Esportivo com construção de quadra poliesportiva

com área de piso em 600,00 m², execução de cobertura metálica com área de

708,50 m², execução de iluminação e SPDA, construção de campo Society em

grama sintética com área de 1056,00, execução de iluminação e drenagem,

construção de vestiário com área de 57,27m², execução de todo cercamento

do centro esportivo com 562,76 m de gradil metálico padrão DEER-MG,

execução de iluminação de todo o complexo esportivo, localizado na Rua da

Pátria no Bairro Jardim Brasil, na sede do Município de UBAI MG, conforme

CONVÊNIOnº 1491000771/2020 celebrado entre a SECRETARIADEESTADO

DE GOVERNO e MUNICÍPIO DE UBAÍ. Em favor da empresa TOPTAL

SERVIÇOS EIRELI-EPP inscrito no CNPJ sob o n° 19.626.196/0001-52 pelo
valor global de R$831.427,45 (oitocentos e trinta e um mil quatrocentos e
vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Ubaí/MG, 11 de agosto de 2020

Maria Helena Martins Neta - Presidente da CPL.
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