
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

 AVISO DE REVOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 021/2022

Edital CP nº 001/2022

Prefeitura Municipal de Nova 
Lima-MG � Torna público que foi 
REVOGADO o Processo Licita-
tório nº 021/2022 � Edital CP nº 
001/2022. Objeto: Contratação de 
empresa para Drenagem na Ala-
meda Conde de Aguiar, Bairro do 
Conde, Nova Lima/MG. Maiores 
informações poderão ser obtidas 
no Setor de Pregão, localizado na 
Rua Bias Forte, 62 Centro. Nova 
Lima Tel: (31) 3541-5730 ou e-
-mail: licitacao@pnl.mg.gov.br. 
Nova Lima, aos de 10 de maio de 
2022. 

João Marcelo Diegues Pereira

 Prefeito

   

MUNICÍPIO DE
VÁRZEA DA PALMA/MG 

Pregão Nº. 031/2022
O Município de Várzea da Palma/MG, 

torna público que realizará Processo 

Licitatório - Modalidade Pregão 

Presencial - RP para eventual aquisição 

de equipamentos de Proteção Individual 

(EPI�s) e Equipamentos de Proteção 

 !"#$%&'( )*+ ,-.( '( /0( 1#( '$#21#3( !-(

servidores do setor da vigilância em saúde, 

conforme resolução SES/MG Nº. 7.773 

de 22 de dezembro de 2021, de acordo 

com solicitação da Secretaria Municipal 

de Saúde. Julgamento: 25/05/2022, às 

08hs, no Setor de Licitações, situado na 

Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 1.000, 

Bairro Pinlar, em Várzea da Palma/MG. 

Informações através do telefone (38)3731-

9225 ou e-mail varzeadapalma.licitacao@

yahoo.com.br.  Edital na integra disponível 

http://varzeadapalma.mg.gov.br. 

Município de Várzea da Palma/MG.

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

Companhia Aberta de Capital Autorizado � CVM n. 21.350
CNPJ n. 16.614.075/0001-00 - NIRE 31300025837

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, de modo 
exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º 
e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (�CVM�) no 481, de 17 de 
dezembro de 2009, conforme alterada (�ICVM 481�). Conforme o artigo 4º, § 3º 
da Instrução CVM 481, esta Assembleia Geral Ordinária da Direcional 
Engenharia S/A. (�AGO� e �Companhia�, respectivamente) foi considerada 
como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, no 177, Bairro Santa 
 !"#$%&'( ) *( +,-.,/01,2( 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Edital de 
convocação publicado, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (�Lei nº 6.404/76�), no jornal �Hoje em Dia�, nas páginas 10 e 
10 das edições dos dias 5 e 6 de abril de 2022, no caderno �Editais�, e na página 
8 da edição do dia 7 de abril de 2022, no caderno �Primeiro Plano�. O Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (�Demonstrações 
Financeiras�), acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do 
Parecer do Conselho Fiscal, foram integralmente publicados na edição do dia 15 
de março de 2022 do jornal �Hoje em Dia�, caderno �Primeiro Plano�, nas 
páginas 3 a 10, em sua versão impressa e digital, dispensando-se, portanto, a 
publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. O 
Manual de Participação e Proposta da Administração para a AGO (�Manual�) e 
demais documentos e informações relativos à ordem do dia foram 
disponibilizados no website de Relações com Investidores da Companhia e nos 
websites da CVM e da B3 S.A. � Brasil, Bolsa, Balcão (�B3�), em conformidade 
com a ICVM 481. 3. PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 50,12% 
(correspondentes a 74.888.965 ações) do capital social da Companhia com 
3%45%67(&(8767'(97$:74;5(<5(854%!9&(=%>(?5@&<(%$<64ABC5<(35(8767(&(3%<6D$9%&(8E@%3&<(
recebidas por meio da Central Depositária da B3 e do agente escriturador das 
&BC5<(35(5;%<<F7(3&()7;?&$G%&(7A(?5@7<(H7@56%$<(35(8767(&(3%<6D$9%&(4595H%37<(
diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM e (ii) 
?5@&<(?45<5$B&<(45"%<64&3&<($7(<%<65;&(5@564I$%97(35(?&46%9%?&BF7(&(3%<6D$9%&(
disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 21-V, inciso III, da ICVM 
JK-2(  ;( 4&LF7( 37( MAN4A;( 854%!9&37'( &( *45<%35$65( 35A( ?74( %$<6&@&3&( &(
Assembleia Geral Ordinária. Presentes, também, o (i) Sr. Henrique Assunção 
Paim, Diretor Financeiro da Companhia; (ii) o Sr. Paulo Henrique Martins de 
Sousa, Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (iii) Sr. Bruno Lage 
de Araújo Paulino, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) o Sr. 
Rogério Xavier Magalhães, representando a Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., nos termos do disposto no artigo 134, §1º, da Lei 6.404/76. 
4. MESA:(O<<A;%A(&(?45<%3#$9%&(37<( 64&H&@G7<(&(P4&2(Ana Carolina Ribeiro 
Valadares Gontijo Couto, membro efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia, indicada pelo presidente do Conselho de Administração, que 
convidou como Secretária, a Sra. Laura Ribeiro Henriques (�Secretária�), nos 
termos do Estatuto Social da Companhia. 5. ORDEM DO DIA: (a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021; (b) Deliberar 
acerca da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; (c) Fixar o número 
de membros que irão compor o Conselho de Administração; (d) Eleger os 
membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; (e) Deliberar 
sobre a instalação do Conselho Fiscal; (f) Caso aprovada a instalação do 
Conselho Fiscal, eleger os seus membros efetivos e suplentes; e (g) Fixar o 
montante da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria e do Conselho Fiscal, caso instalado, para o exercício social de 
2022. 6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi (i) dispensada a 
leitura do mapa de votação consolidado nos votos proferidos por meio de 
H7@56%$<( 35( 8767( &( 3%<6D$9%&'( 7( MA&@( !97A( Q( 3%<?7<%BF7( ?&4&( 97$<A@6&( 37<(
acionistas presentes consoante o § 4º do Artigo 21-W da ICVM 481; (ii) 
dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGO; (iii) esclarecido que 
&<(359@&4&BC5<(35(8767'(?4765<67<(5(3%<<%3#$9%&<(?7485$6A4&(&?45<5$6&37<(<54F7(
$A;54&3&<'( 4595H%3&<( 5( &A65$6%9&3&<( ?5@&( P59456E4%&( 3&( R5<&( 5( !9&4F7(
arquivadas na sede da Companhia, nos termos disposto no § 1º do Artigo 130 
da Lei nº 6.404/76; e (iv) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e 
sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos 
§§ 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Prestados os esclarecimentos 
preliminares, a Sra. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, 
tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se 
as abstenções e votos favoráveis e contrários em cada caso: 6.1 Aprovar, sem 
emendas ou ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, 
tendo sido registrados 23.642.199 votos a favor, nenhum voto contra, 
51.246.766 abstenções, incluindo as ações detidas pelos legalmente impedidos, 
as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos 
Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 6.2 Aprovar, sem 
emendas ou ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, 
tendo sido registrados 74.888.965 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma 
abstenção, (i) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, que totalizou  R$159.504.848,54 (cento e cinquenta e nove 
milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
e quatro centavos), da seguinte forma: (a) R$7.975.242,43 (sete milhões, 
novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e 
64#<(95$6&87<>(?&4&(&(97$<6%6A%BF7(35(45<548&(@5"&@'($7<(654;7<(37(S0T'(%$9%<7(U&V'(
do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia; e (b) R$151.529.606,11 (cento e 
cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e seis reais e 
onze centavos) para a Reserva de Investimento, nos termos do artigo 35, §2º, 
%$9%<7( U:V'( 37(  <6&6A67( P79%&@( 37( )7;?&$G%&'( &( MA&@( 65;( ?74( !;'( !$&$9%&4( &(
expansão das atividades da Companhia e/ou de suas controladas e coligadas, 
conforme a proposta do Conselho de Administração da Companhia na Proposta 
da Administração, (ii) a imputação ao dividendo mínimo obrigatório do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, dos dividendos intermediários no 
valor de R$100.151.511,42 (cem milhões, cento e cinquenta e um mil, 
quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos), os quais foram distribuídos 
aos acionistas da Companhia, conforme aprovação em reunião do Conselho de 
Administração realizada em 10 de maio de 2021, razão pela qual não se propôs 
o pagamento de dividendos adicionais. 6.3 Aprovar, por unanimidade dos votos 
dos acionistas presentes, tendo sido registrados 74.888.965  votos a favor, 
$5$GA;(8767(97$64&(5($5$GA;&(&H<65$BF7'(&(35!$%BF7(37($W;547(35(1(=<565>(
membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, e 
seus respectivos suplentes, com base nos limites previstos no estatuto social da 
Companhia. 6.4 Eleger, registrados votos a favor, votos contrários e abstenções 
indicados abaixo, os seguintes membros do Conselho de Administração: i) por 
maioria de votos, computados 74.864.115 votos a favor, 24.850 votos contra e 
nenhuma abstenção, o Sr. Ricardo Valadares Gontijo, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade no 10.568.247, expedida pela 
SSP/MG e inscrito no CPF sob o no 155.017.286-72, na qualidade de membro 
efetivo do Conselho de Administração, e o Sr. Renato Valadares Gontijo, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade no 1791 
expedida pelo CREA/DF e inscrito no CPF sob o no 130.517.416-04, como seu 
respectivo suplente; ii) por maioria de votos, computados 74.867.915 votos a 
favor, 21.050 votos contra e nenhuma abstenção, o Sr. Ricardo Ribeiro 
Valadares Gontijo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de 
identidade n. 12.213/D, 4ª Região, expedida pelo CREA/MG e inscrito no CPF 
sob o no 050.843.996-56, na qualidade de membro efetivo do Conselho de 
Administração, e o Sr. Paulo Roberto da Silva Cunha, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade no. M750.618, expedida pela 
SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n. no 278.255.316-04, como seu respectivo 

suplente; iii) por maioria de votos, computados 74.788.115 votos a favor, 
100.850 votos contra e nenhuma abstenção, a Sra. Ana Lúcia Ribeiro 
Valadares Gontijo, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de 
identidade no 27.329/D, 4ª Região, expedida pelo CREA/MG e inscrita no CPF 
sob o no 316.370.276-72, na qualidade de membro efetivo do Conselho de 
Administração e o Sr. Alair Gonçalves Couto Neto, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade no M-4467961, expedida pela 
SSP/MG, e inscrito no CPF sob o no 917.022.246-00, como seu respectivo 
suplente; iv) por maioria de votos, computados 74.864.115 votos a favor, 24.850 
votos contra e nenhuma abstenção, a Sra. Ana Carolina Ribeiro Valadares 
Gontijo Couto, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/MG sob o no 
112.246 e no CPF sob o no 014.444.816-57, na qualidade de membro efetivo do 
Conselho de Administração, e o Sr. Antônio José Pinto Campelo, brasileiro, 
casado, contador, inscrito no CRC/MG sob o no 15124/O-5 e no CPF sob o no 
009.819.826-20, como seu respectivo suplente; v) por unanimidade de votos, 
computados 74.888.965 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma 
abstenção, o Sr. Alberto Fernandes, brasileiro, casado, administrador, portador 
da Carteira de Identidade RG no 13.030.798, expedida pela SSP/SP e inscrito no 
CPF sob o no 053.207.088-74, na qualidade de membro efetivo do Conselho de 
Administração, e o Sr. Gilson Teodoro Arantes, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da carteira de identidade no MG 243698, expedida pela SSP/MG, 
e inscrito no CPF sob o no 104.561.396-72, como seu respectivo suplente, 
ambos considerados membros independentes, nos termos do artigo 14, 
Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 16 do Regulamento 
do Novo Mercado da B3; vi) por unanimidade de votos, computados 74.888.965 
votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, o Sr. Christian 
Caradonna Keleti, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, portador da 
Carteira de Identidade de no 11.347.763, e inscrito no CPF sob o no 266.961.168-
00, na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração, e o Sr. 
Bruno Rabello Rignel, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da 
Carteira de Identidade de no 28.310.870-8, e inscrito no CPF sob o no 
342.673.768-08, como seu respectivo suplente, ambos considerados membros 
independentes, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do Estatuto Social da 
Companhia e do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3;vii) por 
unanimidade de votos, computados 74.888.965 votos a favor, nenhum voto 
contra e nenhuma abstenção, o Sr. Cláudio Carvalho de Lima, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o no 122.939, e no CPF sob o no 
162.366.488-83, na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração, 
considerado membro independente, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do 
Estatuto Social da Companhia e do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado 
da B3, e a Sra. Sandra Mara Ballesteros Cunha, brasileira, casada, 
empresária, portadora da Carteira de Identidade de no MG-917.026, expedida 
pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o no 463.107.206-78, como sua respectiva 
suplente. Todos os membros do Conselho de Administração e respectivos 
<A?@5$65<'(?7<<A5;(5$3545B7(?47!<<%7$&@($&(9%3&35(35(X5@7(Y74%L7$65'(5<6&37(
de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, Bairro Santa 
 !"#$%&'() *(+,-.,/01,2(Z<(97$<5@G5%47<(74&(5@5%67<(654F7(;&$3&67(A$%!9&37(
de 2 (dois) anos, encerrando-se, portanto, na Assembleia Geral Ordinária a se 
realizar no ano de 2024, permanecendo em exercício nos respectivos cargos e 
no exercício de suas funções até a investidura de seus sucessores, e deverão 
359@&4&4'(?&4&(!$<(37(3%<?7<67($7(*&4E"4&:7(-T(37(&46%"7(-J1(3&([5%($o 6.404/76 
e demais disposições legais e regulamentares, não estarem incursos em 
qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade 
mercantil, os quais tomarão posse dentro do prazo legal, mediante assinatura 
dos respectivos termos de posse.  6.5 Aprovar, por unanimidade dos votos dos 
acionistas presentes, tendo sido registrados 72.333.783 votos a favor, nenhum 
voto contra, 2.555.182 abstenções, a instalação do Conselho Fiscal da 
)7;?&$G%&'( ?&4&( 7( 5\549]9%7( <79%&@( 35( 0,00'( &( <54( 97;?7<67( ?74( +( =64#<>(
membros efetivos e seus respectivos suplentes. 6.6 Eleger, registrados votos a 
favor, votos contrários e abstenções indicados abaixo, os seguintes membros do 
Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, todos com mandato até a 
O<<5;H@5%&( ^54&@( Z43%$E4%&( MA5( &?478&4( &<( 35;7$<64&BC5<( !$&$95%4&<( 37(
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022: i) em eleição em 
separado, por unanimidade de votos do acionista minoritário presente, tendo 
sido computados 1.563.700 votos a favor, os candidatos indicados pelo Alpha 
Key Ações Master Fundo de Investimento, acionista minoritário da 
Companhia, titular de 1.563.700 ações representativas de aproximadamente 
1,0% do capital social da Companhia, quais sejam, (a) o Sr. Sérgio de Lisa 
Figueiredo, brasileiro, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial de 
bens, portador da Carteira de Identidade de no 28.002.795-3, expedido pela 
SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 282.138.218-90, , como membro efetivo do 
Conselho Fiscal; e (b) o Sr. Diego Lisa de Figueiredo, brasileiro, empresário, 
casado pelo regime da separação de bens, portador da Carteira de Identidade 
de no 33820454-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 289.529.148-
99, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço comercial 
na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, na Avenida Luiz Eduardo 
Toledo Prado, n. 800, sala 820, CEP 14027-250. ii) por unanimidade de votos 
dos acionistas presentes, os candidatos indicados pelos acionistas 
controladores para os cargos de membros efetivos e respectivos membros 
suplentes do Conselho Fiscal, tendo sido computados para cada candidato, 
72.333.783 votos a favor, nenhum voto contra e 2.555.182 abstenções: ii.1) O 
Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/MG sob o no 83.425 e no CPF sob o no 011.768.096-60, como membro 
efetivo do Conselho Fiscal; e o Sr. Roberto Tavares Pinto Coelho, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade de no M 
5.256.094, inscrito no CPF sob o no 042.289.166-51, como membro suplente do 
)7$<5@G7(_%<9&@'(&;H7<(97;(5$3545B7(?47!<<%7$&@($&(9%3&35(35(X5@7(Y74%L7$65'(
estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, no 177, 5º andar, sala 1, Bairro Santa 
 !"#$%&'() *(+,-.,/01,`(5(ii.2) O Sr. Paulo Sávio Bicalho, brasileiro, casado, 
contabilista, inscrito no CRC/MG sob o no 047283/O-1 e no CPF sob o no 
419.785.526-53, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e a Sra. Larissa 
Campos Breves, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de 
Identidade de no M 7.177.410, e inscrita no CPF sob o no. 961.928.796-72, como 
;5;H47(<A?@5$65(37()7$<5@G7(_%<9&@'(&;H7<(97;(5$3545B7(?47!<<%7$&@(9%3&35(
de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, no. 177, 5º andar, 
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eleitos serão investidos nos seus cargos e terão mandato até a Assembleia 
Geral Ordinária a se realizar no ano de 2023. A posse dos membros do 
)7$<5@G7(_%<9&@(3&()7;?&$G%&(74&(5@5%67<(!9&4E(<AH743%$&3&(=%>(Q(&?45<5$6&BF7(
de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à 
assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio na sede da Companhia. 
6.7 Aprovar, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido 
registrados 68.327.885 votos a favor, 4.130.260 votos contra, 2.430.820 
abstenções, o montante total de até R$13.100.000,00 (treze milhões e cem mil 
reais) para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, 
incluindo os membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2022, assegurado 
o pagamento do valor mínimo previsto em lei de 10% da remuneração média de 
cada administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos 
termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei da Sociedades por Ações. 7. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos 
para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a 
presente ata lida, aprovada e assinada digitalmente pela Presidente e pela 
Secretária da Mesa. Os acionistas que participaram da AGO por meio de boletim 
35( 8767( &( 3%<6D$9%&( 7A( ?74( ;5%7( 37( <%<65;&( 5@564I$%97( :74&;( 97$<%354&37<(
presentes nesta AGO e signatários da presente ata. Mesa: Ana Carolina 
Ribeiro Valadares Gontijo Couto � Presidente; Laura Ribeiro Henriques � 
Secretária. Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.: 
Rogério Xavier Magalhães; Membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria Estatutária: Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Couto; Henrique 
O<<A$BF7(*&%;'(*&A@7(Y5$4%MA5(R&46%$<(35(P7A<&`(R5;H47(37(97$<5@G7(!<9&@a(
Bruno Lage de Araújo Paulino.   !"#$%&'()*+,-!+'+."!*!/#!+0+&1.$'+%!2+3'+'#'+
2'4"'3'+!(+2$4")+."1."$)5+Neste ato assina digitalmente a Sra. Laura Ribeiro 
Henriques (Secretária). Ata registrada na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o n.° 9329461 em 03/05/2022, conforme protocolo n.° 222145251, 
de 03/05/2022, cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada por Marinely 
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MUNICÍPIO DE
VÁRZEA DA PALMA/MG 

Pregão Nº. 032/2022
O Município de Várzea da Palma/MG, 
torna público que realizará Processo 
Licitatório - Modalidade Pregão 
Presencial-RP cujo objeto é para locação de 
estrutura e equipamentos para realização 
de eventos de médio e grande porte, 
conforme quantitativos na requisição, 
para atender a Administração em geral, 
em eventos como Forró da Palma, 
Réveillon, Carnaval e outros, conforme 
necessidade e de acordo com a solicitação 
da Secretaria de Desenvolvimento da 
Educação. Julgamento: 26/05/2022, às 
08hs, no Setor de Licitações, situado na 
Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 1.000, 
Bairro Pinlar, em Várzea da Palma/MG. 
Informações através do telefone (38)3731-
9225 ou e-mail varzeadapalma.licitacao@
yahoo.com.br.  Edital na integra disponível 
http://varzeadapalma.mg.gov.br. 

Município de Várzea da Palma/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO P. L. nº23/22, P.P. nº03/22. Obj.; Serv. 
especializados em suporte técnicos, manut. corretiva, manut. adaptativa, manut. 
evolutiva, treinamento, oper. assistida e análise de perform. relativos á versão 
custom. do software público de gestão mun. e-cidade (software livre sobre licença 
GLP), atualmente utilizada pela Prefeitura e demais autarquias. Detentora: Contass 
Sistemas Públicos LTDA. CNPJ: 10.481.030/0001-10. V. total: R$560.660,00. 

Danilo W. Veloso. Prefeito. 22/04/22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTEIRINHA/MG 

PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE 
CONTRATO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº: 14/2021 - Objeto: 
Obra de calçamento com bloquete 
sextavado com emprego de meio 
fio e sarjetas de concreto e 
instalação de sinalização de 
orientação e de educação 
ambiental em trechos da estrada 
rural do Serrado, conforme 
Contrato de Repasse nº 
899291/2020/MTUR/CAIXA. 
Prazo do Aditivo: 04 meses. 
Demais Cláusulas permanecem 
inalteradas. 

Porteirinha/MG, 26/04/2022 
Juraci Freire Martins  
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Registro de 
Preços - nº 09/2022

O Município de Nova Lima torna 
público, que fará realizar o Pregão 
Eletrônico Registro de Preços 
- nº 09/2022. Objeto: Eventual 
e futura aquisição de material 
de limpeza, copa, cozinha e 
demais itens de higiene e EPI�s, 
para atender às necessidades 
das unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino de Nova Lima, 
destinando itens exclusivamente 
para ME/EPP e itens para cota de 
25% para ME/EPP conforme art. 
48, III da LC 123/06 alterada pela 
LC 147/14. Data de realização 
24/05/2022 às 09:00 h. O edital 
poderá ser retirado no site www.
novalima.mg.gov.br, em Portal 
da Transparência/Publicações. 

Nova Lima, 12 de maio de 2022. 

A Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 078/2022

Pregão  nº 037/2022

Objeto: Aquisição de materiais esportivos 

destinados às várias secretarias deste 

município, com entrega dos envelopes 

às 08:00:00 horas do dia 25/05/2022. 

Maiores informações pelo telefone 

(038) 3824-1356 - ou através do  e-mail 

licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na 

sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo 

de Minas. 11/05/2022. 

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 079/2022 - TOMADA DE PREÇOS 
Nº 007/2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAIBA, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizara no dia 14/06/2022 as 08:30 hs, 
em sua sede na Avenida João Teixeira Filho,335, Bairro Centro Comunitário. 
Licitação na modalidade de Tomada de Preços, do Tipo Melhor Técnica, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação 
de Serviços Jurídicos Especializados de Assessoria em Gestão Tributária do 
 !"#$%&#'()*(+,#-,(. /0(1'"2'34*(*5&*$#6$,78*5($'"59,"9*5()'(:)#9,;<($!=,(
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a sexta-feira de 08:00 as 12:00 hrs nos dias úteis. Jaiba/MG, 11 de maio de 
BCBB0( D#E,;)'( F')3#A!*5( ),( G#;E,HI3*5#)*"9*( ),( 1'4#55?'( )*( @#$#9,7?'0(((  

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE REVOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 436/2021 

Edital CP nº 023/2021

Prefeitura Municipal de Nova 
Lima-MG � Torna público que foi 
REVOGADO o Processo Licita-
tório nº 436/2021- Edital CP nº 
023/2021. Objeto: a Contração 
de empresa para execução de 
Fechamento do Canal da Av. 
Benedito Alves Nazareth - Bair-
ro Bela Fama até a Rua Jurema 
no Bairro Nossa Senhora de 
Fátima - Nova Lima/MG. Maiores 
informações poderão ser obtidas 
no Setor de Pregão, localizado na 
Rua Bias Forte, 62 Centro. Nova 
Lima Tel: (31) 3541-5730 ou email: 
licitacao@pnl.mg.gov.br. Nova 
Lima, aos de 11 de maio de 2022. 

João Marcelo Diegues Pereira

 Prefeito

CONSMEPI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MÉDIO RIO 
PIRACICABA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2022 - Objeto: Registro de Preço para eventual e futura Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, com fornecimento de equipamentos, mão 
de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do Objeto, para atender aos municípios 
 !"#$%&!"#'()*(+,-./0123(4#5*(4#%6*)*()#(78(9#'#'3(:*!;*%9#(#'4#: <:&=>#'(:*!'"&!"#'()*(?#%9*(
de Referência. Protocolo dos Envelopes: Até às 09h00min do dia 15/06/2022. Abertura da Sessão: 
09h00min do dia 15/06/2022. Consultas ao Edital e esclarecimentos: www.consmepi.mg.gov.br, 
(31) 3852-1541 - Ramal 01 ou na Sede do CONSMEPI, à Rua Santa Lúcia, nº 291, Aclimação, João 
Monlevade/MG, de 07h00min/11h00min e de 13h00min/17h00min. Local da Sessão Pública: Sede 
do CONSMEPI. Portaria nº 001/2022: Designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio. Valor estimado 
"*"&5()#(+*!"%&"&=@*A(BC(DEFDDGFE7H37H(I+ !JK#!"&(#("%L'(9 5M>#'3(JK !M#!"*'(#(: !JK#!"&(#(!*N#(9 53(
trezentos e dez reais e dez centavos). Menor Preço Global. Referência de Tempo: Horário de Brasília.

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

 AVISO DE REVOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 405/2021 

Edital CP nº 019/2021

Prefeitura Municipal de Nova Li-
ma-MG - Torna público que foi RE-
VOGADO o Processo Licitatório nº 
405/2021 � Edital CP nº 019/2021. 
Objeto: Contratação de empresa 
para execução de obras de con-
tenção na Rua Areião do Mata-
douro, Bairro Matadouro, Área 01, 
no município de Nova Lima, Nova 
Lima. Maiores informações pode-
rão ser obtidas no Setor de Pre-
gão, localizado na Rua Bias Forte, 
62 Centro. Nova Lima Tel: (31) 
3541-5730 ou e-mail: licitacao@
pnl.mg.gov.br. Nova Lima, aos de 
10 de maio de 2022. 

João Marcelo Diegues Pereira

 Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DO
PRADO - Aviso de Licitação - A Câmara Municipal
de Leme do Prado/MG, torna pública que está
aberto o Processo 001/2022 - modalidade Pregão
Presencial nº 001/2022 objetivando a
contratação de empresa para licenciamento de uso
de sistemas de tecnologia integrados, para a
gestão pública municipal, com os serviços de
conversão de dados, implantação, migração de
dados pré-existentes, treinamento, manutenção,
suporte técnico e a prestação de serviços em
suporte técnico contábil. Com abertura no dia
24/05/2022 às 09:00 Horas. Maiores informações
bem como a retirada do edital completo poderão
ser solicitadas no E-mail:
camleme@yahoo.com.br.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 079/2022 

Pregão  nº 038/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos para 

montagem de uma fábrica de rapadura na 

comunidade de  Moreira  Zona Rural deste 

município, com entrega dos envelopes 

às 08:00:00 horas do dia 26/05/2022. 

Maiores informações pelo telefone 

(038) 3824-1356 - ou através do  e-mail

licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na 

sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo 

de Minas - 11/05/2022.  

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 080/2022 

Tomada de Preço  nº 010/2022

Objeto: Contratação de empresa 

especializada em construção civil destinada 

a melhorias sanitárias completas com 
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anaeróbio e sumidouro e construção de 

módulo sanitário (PNE) no bairro JK e 

Serra Nova deste município, com entrega 

dos envelopes às 08:00:00 horas do dia 

27/05/2022. Maiores informações pelo 

telefone (038) 3824-1356 - ou através do  

e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou 

ainda na sede da Prefeitura Municipal de 

Rio Pardo de Minas - 11/05/2022.

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 081/2022  Pregão Sistema  

Registro de Preço  nº 039/2022

Objeto: Registro de preços para contratação 

de empresa destinada a futura e eventual 

prestação de serviços elétricos diversos 

com Rasther IIIS, diagnósticos na 

manutenção de veículos e máquinas deste 

município, com entrega dos envelopes 

às 08:00:00 horas do dia 30/05/2022. 

Maiores informações pelo telefone 

(038) 3824-1356 - ou através do  e-mail

licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na 

sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo 

de Minas.

11/05/2022.

 Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

   

MUNICÍPIO DE
VÁRZEA DA PALMA/MG 

Pregão Nº. 033/2022
O Município de Várzea da Palma/MG, 

torna público que realizará Processo 

Licitatório - Modalidade Pregão Presencial 

cujo objeto é a contratação de empresa para 

prestação de serviços para dedetização, 

desinsetização e desratização (controle 

de vetores e pragas urbanas) e limpeza de 

caixa d�água no Hospital e Pronto Socorro 

Municipal, Unidades Básicas de Saúde 

e demais setores da Saúde, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde. Julgamento: 30/05/2022, às 08hs, 

no Setor de Licitações, situado na Rua 

Cláudio Manoel da Costa, nº 1.000, 

Bairro Pinlar, em Várzea da Palma/MG. 

Informações através do telefone (38)3731-

9225 ou e-mail varzeadapalma.licitacao@

yahoo.com.br.  Edital na integra disponível 

http://varzeadapalma.mg.gov.br. 

Município de Várzea da Palma/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
EXTRATO DE CONTRATO P. L. nº23/22, P.P. nº03/22. Obj.; Serv. especializados em 
suporte técnicos, manut. corretiva, manut. adaptativa, manut. evolutiva, treinamento, 
oper. assistida e análise de perform. relativos á versão custom. do software público 
de gestão mun. e-cidade (software livre sobre licença GLP), atualmente utilizada pela 
Prefeitura e demais autarquias. Contratada: Contrato nº 29/22 - Contass Sistemas 
Públicos LTDA. V. total: R$239.760,00. Vig.: 22/04/22 à 21/04/23. 

Danilo W. Veloso. Prefeito. 22/04/22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
EXTRATO DE A.R.P. P. L. nº23/22, P.P. nº03/22. Obj.; Serv. especializados em 
suporte técnicos, manut. corretiva, manut. adaptativa, manut. evolutiva, treinamento, 
oper. assistida e análise de perform. relativos á versão custom. do software público 
de gestão mun. e-cidade (software livre sobre licença GLP), atualmente utilizada 
pela Prefeitura e demais autarquias. Detentora: ARP nº072/22 - Contass Sistemas 
Públicos LTDA. V. total: R$560.660,00.Vig.: 22/04/22 à 21/04/23. 

Danilo W. Veloso. Prefeito. 22/04/22. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG
 !"#$%&'()*+,*-.*/012003*++*-.*/45200

Aquisição de veículos 0 km e acessório para veículo. 6)7&* 8&"&*

8&* 9!::();* 0<2/=200* >:* /5;//* ?:. Edital: Prefeitura, e-mail:

licitacaopontochique2017@gmail.com ou pelo Site. 

Ponto Chique-MG, 10/05/22 - Ronilson Souza - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE ARAXÁ/MG 

Aviso de Retificação. Aviso de 
Adesão à Ata de Registro de 
Preços ARPE nº 199/2021. 
Pregão Eletrônico n.º 160/2021. 
Fica retificada a publicação 
realizada no Hoje em Dia, no dia 
12/03/2022, página 6, onde lia-
se: Biohosp Produtos 
Hospitalares SA, Valor Global: 
R$ 142.636,31; leia-se: Biohosp 
Produtos Hospitalares SA, Valor 
Global: R$ 145.957,31.  

Rubens Magela da Silva 
Prefeito Municipal - 12/05/2022. 

�

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIÚVA/MG
PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, através de sua Pregoeira Oficial torna público
o PL. 015/2022 – PP 010/2022. Obj.: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNES BOVINAS, SUÍNAS,
AVES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. GIL ALVES DO MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG. Entr. Envel./Credenc.: Até às
09:30h. do dia 25/05/2022. Inform. pelo tel.: (38) 3251-6500/E-mail: licita.hga@gmail.com
(Edital no Portal: bocaiuva.mg.gov.br ou via e-mail). Bianca Claudina Fernandes Peixoto-
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
Aviso de Leilão Nº 01/2022 - JUCEMG 945 faz saber que será levado a leilão

os bens móveis (veículos, máquinas, tratores e outros) inservíveis ao município

de Presidente Juscelino. Leilão 001/2022. Proc. Licit. 045/2022. Dia 30/05/

2022 às 10 horas no Almoxarifado da Prefeitura, Rua Paraúna, s/n, Cerrado,

Presidente Juscelino. Os bens estarão disponíveis para visitação nos dias 23/

05/2022 à 30/05/2022. Horário: 08:00hs às 11:00hs e das 12:30hs às 16:30

hs. Iniciando o leilão encerra-se a visitação. Local: Almoxarifado da Prefeitura.

Maiores informações: (31) 3243-1107 e site www.patricialeiloeira.com.br.

Patricia Graciele De Andrade Sousa. Leiloeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 027/2022 – PP Nº 003/2022. OBJETO:
Prestação de serviços profissionais de médico. Abertura: Dia 25/05/
2022 – 09h00min. Inf.: Email: l icitacao@miravania.mg.gov.br ou na
sede do Município, situado Avenida Tancredo Neves, nº 300, Centro –
MIRAVÂNIA/MG, no horário das 07h00min às 17h00min. Miravânia/MG,
11 de maio de 2022. Moisés Torres Dourado – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ-MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022 – 
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022 - A Administração Municipal de 
Visconde do Rio Branco, através da sua Pregoeira, torna público que 
fará licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à seleção de 
empresa(s) especializada(s) no ramo, para prestação de serviços de 
Locação de Vans e Ônibus e micro-ônibus para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde. (Ver maiores especificações no 
Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais até o dia 
25/05/2022 às 09:00 horas, quando será dado início aos trabalhos. 
Cópia do edital já se encontra disponível para os interessados, à Praça 
28 de Setembro, Centro, ou pelo site: 
www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3551-
8150. 

(Ass.) Jordana Teixeira da Luz  
Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO/MG 

Pregão Eletrônico nº 23/2022 Torna público através do Sr. Prefeito, Cristiano Geraldo da 
Silva, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº 76/2022, do tipo menor preço item, 
objetivando a aquisição de VEICULO 0KM, com recursos oriundos do FES – Fundo Estadual 
de Saúde, conforme Resolução nº 7554/2021. A entrega das propostas será até às 08:20 horas 
do dia 01/06/2022. A abertura da sessão será às 08:30 horas do dia 01/06/2022, pela 
plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital encontra-se disponível em 
www.capitolio.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Prefeito Municipal. 

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Secretaria Municipal de Saúde. Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico Saúde nº 
19/2021. Processo de Compra nº 326/2021 – Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE E 
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 
PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19-TERMO DE COMPROMISSO N° 
549/7461. Início da Sessão da disputa de preços às 09:00 horas do dia 
01-06-2022. EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na 
Superintendência de Suprimentos/Departamento de Licitações - situada na Rua 
da Contagem, nº 2.045 - Paracatuzinho, Paracatu-MG e no site da Prefeitura 
www.paracatu.mg.gov.br.  

11 de maio de 2022. 
ANNELISA OLIVEIRA MOTA -Pregoeira. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JANAÚBA/MG 

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE 
VIGÊNCIA DE PRAZO AO 

CONTRATO Nº 182301 
Processo de Licitação Nº.: 023/2018. 
Modalidade: Pregão presencial N°. 
06/2018. Contratante: Município de 
Janaúba/MG.. Contratada: XPTI 
Tecnologias em Segurança Ltda. Objeto 
da Licitação: Contratação de empresa 
especializada na manutenção para o 
sistema olho vivo. Vigência: 08/05/2018 
a 08/05/2022. Prorrogação: 08/05/2022 
a 08/05/2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JANAÚBA/MG 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO 
DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO 

CONTRATO Nº 2113113 
Processo de Licitação n°.: 131/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 
054/2021 Contratante: Município de 
Janaúba-MG Contratada: Nelson Leite 
Ferreira – ME Objeto da Licitação: 
Aquisição de equipamentos 
odontológicos para atenção básica 
Valor total acrescido neste Aditivo: R$ 
5.000,00 Valor do Contrato Atualizado: 
R$ 30.437,50. 

RIVA INCORPORADORA S/A
CNPJ/ME n.o 13.457.942/0001-45 - NIRE 31300130304

Companhia Aberta de Capital Autorizado � CVM n.o 24996
�CERTIDÃO�

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 15h30min, na sede 
social da RIVA INCORPORADORA S/A, localizada no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Rua dos Otoni, n.o !""# $%&''( )%*+% ,-./*&%# 0,1 23!4356"3 78Companhia�). 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 9&:;<*:%=% % >(*?(>%@A(# *(: +<'B(: =( %'+&.( !6C# DCE =% F<& *GE 
HGC3CI!J"H 78F<& =%: )GKGLM# <B ?&'+N=< =% ;'<:<*@% =% +(+%O&=%=< =(: %>&(*&:+%:# >(*P('B< '<.&:+'( 
O%?'%=( *( F&?'( =< 1'<:<*@% =< K>&(*&:+%:G 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo 
Ribeiro Valadares Gontijo, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e secretariados 
pelo Sr. Ricardo Valadares Gontijo, em decorrência da indicação do Presidente, nos termos do 
Estatuto Social da Companhia. 4. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
=&:>N+&' < ?(+%' ( '<O%+Q'&( =% %=B&*&:+'%@A( < %: =<B(*:+'%@R<: -*%*><&'%: '<O%+&?%: %( <S<'>T>&( 
social encerrado em 31/12/2021; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social 
<*><''%=( <B 2!I!6I636!U 7&&&M -S%' ( *VB<'( =< B<B$'(: WN< &'A( >(B;(' ( 0(*:<OX( =< 
K=B&*&:+'%@A(U 7&?M <O<.<' (: B<B$'(: <P<+&?(: < :N;O<*+<: =( 0(*:<OX( =< K=B&*&:+'%@A(U 7?M 
=<O&$<'%' :($'< % '<BN*<'%@A( .O($%O =(: %=B&*&:+'%=('<: ;%'% ( <S<'>T>&( :(>&%O =< 6366 < :N% 
distribuição. 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS AOS ACIONISTAS: O Presidente da Mesa 
&*P('B(N %(: ;'<:<*+<: WN<# *(: +<'B(: =( %'+&.( !22# DCE =% F<& =%: )GKG# P('%B ;N$O&>%=(: *( Y('*%O 
Z([< <B 9&%# <=&@A( =< !\ =< B%'@( =< 6366# 0%=<'*( 1'&B<&'( 1O%*(# ;].&*%: 2 % "# <B :N% ?<':A( 
&B;'<::% < =&.&+%O# (: =(>NB<*+(: % WN< :< '<P<'< ( %'+&.( !22 =% F<& =%: )GKG# % :%$<'^ (i) o relatório 
=% %=B&*&:+'%@A( :($'< (: *<.Q>&(: :(>&%&: < ;'&*>&;%&: P%+(: %=B&*&:+'%+&?(: =( <S<'>T>&( :(>&%O 
encerrado em 31/12/2021; e (ii) %: =<B(*:+'%@R<: -*%*><&'%: =% 0(B;%*X&% '<O%+&?%: %( <S<'>T>&( 
:(>&%O <*><''%=( <B 2!I!6I636! 78Documentos da Administração�), dispensando-se, portanto, a 
;N$O&>%@A( =(: %*V*>&(: % WN< :< '<P<'< ( %'+&.( !22 =% F<& *E HGC3CI"HG _: 9(>NB<*+(: =% 
K=B&*&:+'%@A( ->%'%B# %&*=%# =&:;(*T?<&: ;%'% ?&:N%O&`%@A( *% B<:% =% K::<B$O<&%# +<*=( :&=( 
dispensada sua leitura pela unanimidade dos presentes. 6. DELIBERAÇÕES: Após a análise das 
B%+a'&%: >(*:+%*+<: =% ('=<B =( =&%# (: K>&(*&:+%:# <B >(BNB %>('=(# < :<B WN%&:WN<' '<::%O?%: (N 
'<:+'&@R<:# '<:(O?<B^ 6.1. Aprovar as contas dos Administradores, o relatório da administração sobre 
(: *<.Q>&(: :(>&%&: < ;'&*>&;%&: P%+(: %=B&*&:+'%+&?(: < %: =<B(*:+'%@R<: -*%*><&'%: =% 0(B;%*X&%# 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; 6.2. Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
=< 636!# WN< +(+%O&`(N bc!GHHHGJ""#3H 7NB B&OXA(# :<&:><*+(: < :<::<*+% < :<&: B&O# *(?<><*+(: < 
:<+<*+% < :<+< '<%&: < :<&: ><*+%?(:M# =% :<.N&*+< P('B%# :<*=( ><'+( WN< % =<:+&*%@A( ('% %;'(?%=% 
<:+] =<?&=%B<*+< '<d<+&=% *%: =<B(*:+'%@R<: -*%*><&'%: %;'(?%=%: >(*P('B< &+<B eHG!f %>&B%^ (a) 
bc\2G2C\#\4 7(&+<*+% < +'/: B&O# +'<`<*+(: < WN%'<*+% < (&+( '<%&: < (&+<*+% < >&*>( ><*+%?(:M ;%'% % 
>(*:+&+N&@A( =< '<:<'?% O<.%O# *(: +<'B(: =( ;%'].'%P( 6E# &*>&:( e%f# =( %'+&.( 24 =( ,:+%+N+( )(>&%O =% 
Companhia;  (b) bc!G!HHG\\2#JC 7NB B&OXA(# ><*+( < :<::<*+% < :<&: B&O# (&+(><*+(: < (&+<*+% < +'/: 
'<%&: < *(?<*+% < WN%+'( ><*+%?(:M ;%'% % b<:<'?% =< g*?<:+&B<*+(# *(: +<'B(: =( ;%'].'%P( 6E# &*>&:( 
ePf# =( %'+&.( 24# =( ,:+%+N+( )(>&%O =( 0(B;%*X&%# % WN%O +<B ;(' -B# -*%*>&%' % <S;%*:A( =%: 
%+&?&=%=<: =% 0(B;%*X&% <I(N =< :N%: >(*+'(O%=%: < >(O&.%=%:U  (c) bcC!HG"CC#6" 7WN%+'(><*+(: < 
=<`<::<&: B&O# :<+<><*+(: < WN%'<*+% < WN%+'( '<%&: < ?&*+< < :<+< ><*+%?(:M ;%'% =&:+'&$N&@A( =< 
=&?&=<*=(: BT*&B(: ($'&.%+Q'&(: =( <S<'>T>&( :(>&%O <*><''%=( <B 2! =< =<`<B$'( =< 636!# *(: 
+<'B(: =( ;%'].'%P( 2h# =( %'+&.( 24 =( ,:+%+N+( )(>&%O =% 0(B;%*X&%# =< P('B% ;'(;('>&(*%O %( ?%O(' 
da participação acionária dos Acionistas. 6.3. Aprovar % =<-*&@A( =( *VB<'( =< 4 7>&*>(M B<B$'(: 
efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no 
estatuto social da Companhia. 6.4. Eleger (: :<.N&*+<: B<B$'(: =( 0(*:<OX( =< K=B&*&:+'%@A( (i) 
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo# $'%:&O<&'(# >%:%=( :($ ( '<.&B< =< :<;%'%@A( >(*?<*>&(*%O =< 
$<*:# <*.<*X<&'( >&?&O# *%:>&=( <B !HI3\I!J\!# ;('+%=(' =% >a=NO% =< &=<*+&=%=< *Go MG 10.568.247, 
emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.o 343G\C2GJJH54H# *% WN%O&=%=< =< B<B$'( <P<+&?( 
do Conselho de Administração; (ii) Ricardo Valadares Gontijo# $'%:&O<&'(# >%:%=( :($ ( '<.&B< =< 
>(BN*XA( ;%'>&%O =< $<*:# <*.<*X<&'( >&?&O# ;('+%=(' =% >%'+<&'% =< &=<*+&=%=< *Go 10.568.247, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.o !44G3!"G6\H5"6# *% WN%O&=%=< =< B<B$'( 
efetivo do Conselho de Administração; (iii) Evandro Veiga Negrão de Lima Junior, brasileiro, 
%=B&*&:+'%=(' =< <B;'<:%:# >%:%=(# ;('+%=(' =% >%'+<&'% =< &=<*+&=%=< *E ij !6GC3!GH""# <S;<=&=% 
;<O% ))1Iij < &*:>'&+( *( 01k :($ ( *E 34CGH\3GH"H5"H# ($:<'?%=% P%>NO=%=< =< =&:;<*:% ;<O(: 
%>&(*&:+%: =% 0(B;%*X&% ;'<?&:+% *( %'+&.( !C"# ;%'].'%P( 2E# &*>&:( g =% F<& =%: )(>&<=%=<: ;(' 
Ações; (iv) Sylvio Klein Trompowsky Heck, brasileiro, economista, solteiro, portador da carteira de 
&=<*+&=%=< *E !3C!36"\4# <S;<=&=% ;<O( gk1bY# < &*:>'&+( *( 01k :($ ( *E 3HJG424G!4"54J# <O<&+( 
>(B( B<B$'( &*=<;<*=<*+< =( 0(*:<OX( =< K=B&*&:+'%@A(# *(: +<'B(: =( b<.NO%B<*+( =( l(?( 
Mercado. (v) Carlos Alberto Arruda de Oliveira, brasileiro, economista, casado, portador da carteira 
=< &=<*+&=%=< *E ij C!4GH3H# <S;<=&=% ;<O( g*:+&+N+( =< g=<*+&->%@A( =% 1(OT>&% 0&?&O =< i&*%: j<'%&:# 
&*:>'&+( *( 01k :($ ( *E 2C2GH!2G!HH533# <O<&+( >(B( B<B$'( &*=<;<*=<*+<# *(: +<'B(: =( 
b<.NO%B<*+( =( l(?( i<'>%=(G m(=(: (: B<B$'(: =( 0(*:<OX( =< K=B&*&:+'%@A( < '<:;<>+&?(: 
:N;O<*+<:# ;(::N<B <*=<'<@( ;'(-::&(*%O *( iN*&>T;&( =< n<O( Z('&`(*+<# ,:+%=( =< i&*%: j<'%&:# 
*% bN% =(: _+(*&# *E !""# 4E %*=%'# :%O% !# n%&''( )%*+% ,-./*&%# 0,1 23!4356"3G _: >(*:<OX<&'(: 
('% <O<&+(: +<'A( B%*=%+( N*&->%=( =< 6 7=(&:M %*(:# <*><''%*=(5:<# ;('+%*+(# *% Kj_ =( %*( =< 
636C# ;<'B%*<><*=( <B <S<'>T>&( *(: '<:;<>+&?(: >%'.(: < *( <S<'>T>&( =< :N%: PN*@R<: %+a % 
&*?<:+&=N'% =< :<N: :N><::('<:# < =<?<'A( =<>O%'%'# ;%'% -*: =( =&:;(:+( *( 1%'].'%P( !E =( %'+&.( 
!C" =% F<& *G HGC3CI"H < =<B%&: =&:;(:&@R<: O<.%&: < '<.NO%B<*+%'<:# *A( <:+%'<B &*>N':(: <B 
WN%OWN<' =(: >'&B<: ;'<?&:+(: <B O<& WN< (: &B;<@%B =< <S<'><' % %+&?&=%=< B<'>%*+&O# (: WN%&: 
+(B%'A( ;(::< =<*+'( =( ;'%`( O<.%O# B<=&%*+< %::&*%+N'% =(: '<:;<>+&?(: +<'B(: =< ;(::<G 6.5. 
Aprovar % -S%@A( =% '<BN*<'%@A( %*N%O .O($%O =(: %=B&*&:+'%=('<: =% 0(B;%*X&% *( ?%O(' +(+%O =< 
%+a bc6G"33G333#33 7=(&: B&OXR<: < :<+<><*+(: B&O '<%&:M ;%'% ( <S<'>T>&( :(>&%O =< 6366# % :<' 
distribuída pelo Conselho de Administração de acordo com os critérios, termos e condições 
previamente aprovados;  7. ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES^ 1(' -B# %: %>&(*&:+%: =% 
0(B;%*X&% =<+<'B&*%'%B ( %'WN&?%B<*+( =<:+% %+% ;<'%*+< ( b<.&:+'( =< ,B;'<:%:# % '<%O&`%@A( =%: 
;N$O&>%@R<: O<.%&: < % +'%*:>'&@A( =(: O&?'(: :(>&<+]'&(: =% 0(B;%*X&%G 8. ENCERRAMENTO^ l%=% 
B%&: X%?<*=( % +'%+%'# % K::<B$O<&% P(& <*><''%=%# O%?'%*=(5:< % ;'<:<*+< %+% WN<# =<;(&: =< O&=% < 
%;'(?%=%# P(& %::&*%=% ;(' +(=(: (: ;'<:<*+<:# ->%*=( %'WN&?%=% *% :<=< =% 0(B;%*X&%G 9. 
ASSINATURAS^ i<:%^ Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Presidente e Ricardo Valadares Gontijo, 
SecretárioU K>&(*&:+%^ 9gb,0g_lKF ,lj,lZKbgK )IK, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2022. Confere 
com a ata original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por RICARDO 

RIBEIRO VALADARES GONTIJO, Presidente da Assembleia.  K+% '<.&:+'%=% *% YN*+% 0(B<'>&%O =( 
,:+%=( =< i&*%: j<'%&: :($ ( *Gh J22!4\2 <B 3CI34I6366# >(*P('B< ;'(+(>(O( *Gh 666!CCC4J =< 
32I34I6366# >N[% >Q;&% P(& %N+<*+&>%=% =&.&+%OB<*+< < %::&*%=% ;(' i%'&*<Oo =< 1%NO% n(B-B# 
Secretária Geral.

 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA � FHOMUV
AVISOS DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 090/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA, 
INCLUINDO SISTEMA PACS E SISTEMAS DE LAUDOS À DISTÂNCIA. 
Data da sessão: 27-05-2022, às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. 
Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 091/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, 
PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO. Data 
da sessão: 30-05-2022, às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. 
Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 092/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, 
PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO. Data 
da sessão: 30-05-2022, às 10h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. 
Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 093/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS. Data da sessão: 31-05-
2022, às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 3606-
3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 094/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2022 � do 
tipo �MENOR PREÇO�, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE EXAUSTÃO. Data da sessão: 01-06-2022, às 8h. Retirada do 
Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@
fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 095/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2022 � do 
tipo �MENOR PREÇO�, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR. Data da sessão: 01-06-2022, às 14h. Retirada do 
Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@
fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 096/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
DE HEMOTERAPIA E/OU HEMATOLOGIA, EM REGIME DE PLANTÃO 
À DISTÂNCIA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA. Data da sessão: 
02-06-2022, às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 
3606-3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Lubrificantes e

fluídos veiculares em geral, conforme especificações constantes no Termo de

Referência, em atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados

a Prefeitura Municipal de Caparáo/MG. Data da sessão pública: 27/05/2022 às

15:00 situada na Américo Vespúcio de Carvalho, 120, bairro Centro, Caparaó/

MG, CEP. 36.834-000. Informações pelo Site: www.caparao.mg.gov.br; Telefone:

(32) 3747-1026; e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br, ou pessoalmente no

Setor de Licitações da Prefeitura de Caparaó/MG, 11 de maio de 2022. Lia

Débora Cardoso - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus Novos,

conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as

necessidades das secretarias e setores vinculados a Prefeitura Municipal de Caparáo/

MG. Data da sessão pública: 30/05/2022 às 13:00 situada na Américo Vespúcio

de Carvalho, 120, bairro Centro, Caparaó/MG, CEP. 36.834-000. Informações pelo

Site: www.caparao.mg.gov.br; Telefone: (32) 3747-1026; e-mail:

licitacao@caparao.mg.gov.br, ou pessoalmente no Setor de Licitações da Prefeitura

de Caparaó/MG, 11 de maio de 2022. Lia Débora Cardoso - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de

mão-de-obra de pedreiro e ajudante, carpinteiro, bombeiro hidráulico, eletricista,

pintor, calceteiro e auxiliar, roçada mecanizada, capina e roçada manual e serviços

braçais, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em

atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados a Prefeitura

Municipal de Caparaó/MG. Data da sessão pública: 31/05/2022 às 13:00

situada na Américo Vespúcio de Carvalho, 120, bairro Centro, Caparaó/MG,

CEP. 36.834-000. Informações pelo Site: www.caparao.mg.gov.br; Telefone:

(32) 3747-1026; e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br, ou pessoalmente no

Setor de Licitações da Prefeitura de Caparaó/MG, 11 de maio de 2022. Lia

Débora Cardoso - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
AVISO DE ADIAMENTO.  Pregão Presencial SRP Nº 12/2022 – 
Processo de Compra nº 12/2022. O Diretor do Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Paracatu, torna público que por 
motivo de ORDEM ADMINISTRATIVA a abertura do Pregão Presencial 
SRP Nº 12/2022, anteriormente marcada para o dia 11 de Maio de 2022, 
às nove horas, fica ADIADO para o dia 31/05/2022, às 09:00 hs. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (38) 3679-0300 Ramal: 
0333. Paracatu (MG), 09 de Abril de 2022.  

Danilo Alves dos Santos - Diretor do Departamento Licitações. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG, 
através de sua Pregoeira Oficial, torna a público a abertura do Processo 
Licitatório nº 0167/2022, Pregão Eletrônico 013/2022, do tipo Aberto. 
Objeto: aquisição de retroescavadeira 4x4 cabine aberta sem sapata para 
atender as necessidades do município de Espera Feliz - MG. 
Recebimento das propostas até o dia 24/05/2022 às 13:00h, abertura das 
propostas dia 24/05/2022 às 13:15h, início da sessão de disputa dia 
24/05/2022 às 13:30h. Endereço da plataforma www.vasistemas.com.br, 
referência de tempo: horário de Brasília. Informações pelo Site: 
www.esperafeliz.mg.gov.br; Telefone: (32) 3746-1335; e-mail: 
compras@esperafeliz.mg.gov.br.  

Espera Feliz -MG, 10 de Janeiro de 2022. 
Dione Faria Silva - Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
Aviso de Publicação do Credenciamento n° 04/2022, Processo Licitatório n° 
97/2022. Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 95/2022, Pregão Eletrônico 
n° 04/2022. Menor preço por item.  Registro de Preços para futura e eventual 
 !"#$#%&'()*(+ ,-*$(*(*./"0)'$(*.( 1*-)#.*-1'( ()*(+ ,-*$(*(*./"0)'$(
em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Cidadania, 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos. Recebimento das Propostas: até às 08h30min do 
dia 26/05/2022. Início da Sessão de Disputa de Preços: dia 26/05/2022 às 
23422.#-5(6(7)#1 8(9')*,:($*,(,*0, )'(-'($#1*(-'(*-)*,*%'(*8*1,;-#+'(<<<5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Aviso de Alteração - O Diretor do Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Paracatu, Estado de Minas Gerais, no uso de 
sua atribuição legal, torna público que foram feitas alterações no edital 
do Pregão Eletrônico Saúde Nº 05/2022, disponível para consulta no 
endereço www.paracatu.mg.gov.br, e no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e que foram feitas alterações quanto ao 
início da abertura da sessão do pregão da referida licitação.  

Danilo Alves Dos Santos 
Diretor do Departamento de Licitações. 

AVISO DE LICITAÇÃO
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Aviso de suspensão do 
Pregão Eletrônico RP 10/2022, para análise dos autos Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
segurança, engenharia e medicina do trabalho; elaboração, 
implantação e execução do GRO, PGR, PCMSO, LTCAT, 
PPP, laudos de insalubridade e periculosidade,  análises 
ergonômicas do trabalho, treinamentos; realização das 
avaliações ambientais; prestar assessoria e consultoria 
técnica para demandas jurídicas; atender demandas do setor 
de medicina e segurança do trabalho; prestação de serviços 
do médico do trabalho; realização de exames, encontra-
se o suspenso para análise de pedidos de esclarecimento e 
impugnação. O edital na íntegra estará disponível nos sites 
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Marcelle do Nascimento Faria/Pregoeira.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão 
Eletrônico RP 055/2022, no dia 26/05/2022 com recebimento 
das propostas comerciais até 09h. Objeto: registro de preços 
para aquisição de material de consumo para atendimento 
às demandas Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa 
Santa/MG. O edital na íntegra estará disponível nos sites
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Marcelle Rodrigues do Nascimento Faria/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento eventual, a depender
da necessidade e da disponibilidade financeira, para aquisição de pneus e câmara
de ar, onde os participantes deverão estar sediados a uma distância máxima de
150 km da sede, com exclusividade para Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI a fim de atender
as necessidades das secretarias e setores vinculados a Prefeitura Municipal de
Carangola/MG, tudo conforme Edital, Termo de Referência e demais anexos.
Credenciamento: 02/06/2022, das 09h às 09h e 30min - Abertura: 02/06/2022,
às 09:30min - Informações: Pref. Municipal, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro,
Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9600. Carangola/MG, 11/05/2022 - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento eventual, a depender
da necessidade e da disponibilidade financeira, de óleo lubrificante, fluídos
veiculares, elementos filtrantes e correlatos, onde as empresas participantes
devem estar sediadas a uma distância máxima de 150 km da sede, com
exclusividade para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
Microempreendedores Individuais - MEI, conforme especificações constantes
do termo de referência, destinado ao atendimento das necessidades das
Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura Municipal de Carangola/MG, tudo
conforme Edital, Termo de Referência e demais anexos. Credenciamento: 01/06/
2022, das 09h às 09h e 30min - Abertura: 01/06/2022, às 09:30min - Informações:
Pref. Municipal, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32)
3741-9600. Carangola/MG, 11/05/2022 - Pregoeiro.
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Tangará Importadora e 
Exportadora S.A.

CNPJ/ME nº 39.787.056/0001-73 - NIRE nº 31300135403

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas, a se reunirem em AGE, dia 20/05/22, 10:00h em sua 

sede social, Av. Raja Gabáglia, nº 1060, Gutierrez, BH/MG, para deliberarem sobre a se-

guinte ordem do dia: (i) mudança de endereço da filial depósito fechado Manhuaçu/MG, 

CNPJ 39.787.056/0025-40 e (ii) encerramento das atividades e extinção da filial depósito 

fechado Manhuaçu/MG CNPJ 39.787.056/0026-21. BH, 10/05/22. 

Salomão Teixeira de Souza Filho - Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 103/2022 - Pregão Presencial nº
023/2022 - O Presente Pregão tem por objeto contratação de pessoa jurídica para
Levantamento Aerofotogramétrico a partir de técnicas de Aerofotogrametria
utilizando sensor a Laser/LIDAR embarcado em RPA e Sensor RGB embarcada
em RPA, Levantamento Topobatimétrico utilizando Ecobatímetro de precisão e
GNSS Geodésico RTK embarcados em embarcação de pequeno porte,
Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado para detalhamento de seções
topobatimétricas utilizando receptores GNSS Geodésico RTK, com suas
respectivas áreas de abrangência definidas pela Imagem - 1, processamento,
validação e integração dos dados gerados pelas diferentes técnicas de
levantamento para modelagem digital de terreno hidrologicamente consistente e
geração de Ortomosaico Georreferenciado ao longo do Rio Carangola e seu entorno
de acordo com a Imagem - 1, para atendimento à Secretaria de Meio Ambiente do
Município de Carangola com exclusividade de Microempresas - ME, Empresas
de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais. Credenciamento:
26/05/2022 das 09h às 9h e 30min - Abertura: 26/05/2022 às 09h e 30min -
Informações: Prefeitura Municipal - Praça Coronel Maximiano, 88, Centro,
Carangola/MG - Tel.: (32) 3741-9604 ou no site: www.carangola.mg.gov.br -
Carangola/MG, 11/05/2022 - Abimael Fernandes Borges - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI/MG
O Município de Catuti/MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial
SRP nº 18/2022, no dia 25/05/2022, às 08h00min horas, na sede da Prefeitura
de Catuti/MG, localizada na Praça Presidente Vargas, 01 - Centro - CEP: 39.526-
000, objetivando o registro de preços para a contratação de ME/EPP ou
Equiparadas para fornecimento de refeições e Hospedagens para pacientes em
Tratamento de Saúde na Cidade de Montes Claros/MG. O edital poderá ser
solicitado na sede da Prefeitura ou pelo e-mail: catutilicitacoes@gmail.com -
Delermando do Nascimento França - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 19/2022

O Município de Gameleiras/MG, torna público que fará realizar Pregão
Presencial nº SRP 19/2022, no dia 25 de maio de 2022, às 08h00min horas, na
sede da Prefeitura de Gameleiras/MG, localizada na Praça São Francisco, n.º
102 - Centro - Gameleiras/MG, tipo menor preço por item. Objetivando o registro
de preços para a contratação exclusiva de ME/EPP ou equiparadas para a
aquisição de gêneros alimentícios destinados as secretarias municipais de
Gameleiras. O edital poderá ser solicitado na sede da Prefeitura, pelo site:
gameleiras.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacaogameleiras@yahoo.com - Gilmar
Rodrigues Oliveira - Prefeito Municipal.
O Município de Gameleiras/MG, torna público que realizará Chamada Pública
n.º 01/2022, Dispensa de Licitação n.º 08/2022, objetivando a aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para
atender aos alunos das escolas de educação infantil e fundamental da rede pública
municipal de Gameleiras/MG, pela Dispensa de Licitação prevista no art. 14,
§1º, da Lei 11.947/2009, cujos documentos previstos no edital para habilitação
e projeto de vendas devem ser entregues até o dia 02 de junho de 2022, às
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça São Francisco,
n.º 102 - Centro. O edital poderá ser solicitado na sede da Prefeitura, pelo site:
gameleiras.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacaogameleiras@yahoo.com - Gilmar
Rodrigues Oliveira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE SUSPENSÃO

PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 079/2022

PREGÃO ELETRONICO PMI/SMA/SUCON N° 052/2022

O MUNICÍPIO DE ITABIRA comunica a todas as empresas 
interessadas no PREGÃO ELETRÔNICO RP PMI/SMA/SUCON N° 
052/2022 - PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 079/2022, Registro 
licitações-e Nº: 936340, cujo objeto consiste no REGISTRO 
DE PREÇOS, por lote, para eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de brigadista, bombeiro 
civil, locação de ambulância UTI móvel, projeto de bombeiro com 
AVCB, segurança/vigilância desarmada e locutor, para atender às 
diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Itabira/MG, que 
estão suspensos todos os prazos do referido PREGÃO, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Itabira, 11 de maio de 2022.

Alfredo Lage Drummond 
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS/MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

A Prefeitura Municipal de Prudente de Morais/MG torna público que fará
realizar PROCESSO LICITATÓRIO 042/2022 - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 8/2022. OBJETO: Aquisição de suplemento alimentar
nutricional. Abertura/sessão: 25/5/2022, 9 h. Local: Sala de Licitações
da Prefeitura/Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, Centro. Edital
disponível em: www.prudentedemorais.mg.gov.br e em
www.licitardigital.com.br -. Informações: (31) 3711-1212 ou (31) 3711-
1390 e/ou licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br

Prudente de Morais/MG, 11 de maio de 2022
Claudiney Araújo - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG
Proc. 16/22 - TP 2/22 - Contrat. Serv. implantação Centro
Comercial. Prod. Típicos - CTR 892493/2019/MDR/Caixa
- Julgamento: Dablio S Engª Constr. Eireli-ME - CNPJ
37.064.392/0001-62 - Habilitada; Const. ACL Ltda-EPP -
CNPJ 22.488.929/0001-44 - Inabilitada - Prazo 5 dias p/
recurso - Art. 109, L. 8.666/93.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA torna público Abertura do Proc. 
nº 052/2022 - Pregão Presencial nº015/2022. Objeto: Aquisição de veículos 

automotores zero km e motocicletas zero km para complementação da frota de 

veículos do município de ITACAMBIRA MG, conforme solicitações constantes no 

termo de referencia ANEXO I DO EDITAL. Nova data de Abertura da Sessão: 
26/05/2022 às 09:00 hs. Edital disponível no endereço eletrônico

www.itacambira.mg.gov.br ou através do email ass.licitac@gmail.com

Itacambira MG 11 de maio de 2022.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA torna público a abertura do Proc. 
nº 056/2022 - Dispensa 020/2022 - Chamada Publica nº 004/2022. Objeto: 

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar 

-PNAE, para composição do cardápio da merenda escolar na rede municipal de 

ensino do município de Itacambira MG. Sessão: 13/06//2022 às 09:00 hs. Edital 

disponível no endereço eletrônico www.itacambira.mg.gov.br ou através do email

ass.licitac@gmail.com - Itacambira MG 11 de maio de 2022. 

Ass. Edivaldo Magalhaes Filho - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ
Torna público FRACASSADO e NOVA DATA DE ABERTURA
do processo nº 028/2022 julgado em 11 de maio de 2022, Pregão
Eletrônico nº 009/2022 - Objeto: Aquisição de dois veículos novos
0KM (zero Km), para atender a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de São Gonçalo do Pará/MG, em
atendimento a Resolução Estadual 7.906 de 09 de dezembro de
2021. Nova data de abertura - dia - 26 de maio de 2022 às 12:30
horas. Mais informações www.saogoncalodopara.mg.gov.br - São
Gonçalo do Pará, 11 de maio de 2022.

Adriana Martins Nogueira Lima - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG
Aviso de Publicação Tardia - Dispensa nº 028/2021/Aviso de Licitação Deserta - Torna
público a realização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº
271/2021 do PL 112/2021 Dispensa de Licitação 028/2021, obj: Prorrogação de prazo por
90 (noventa) dias, findando em 30/06/2022. Fornecedor: SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS. Data: 01/04/2022. Rhenys da Silva
Cambraia - Prefeito Municipal. Outras Informações pelo 34 3811-1560 ou po.mg.gov.br./
Torna publica a licitação deserta referente ao Processo Licitatório nº 66 Tomada de Preços
007/2022 obj.: Contratação de empresa para finalização das obras de REFORMA DO
PAIOLÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO SECUNDINO DE SÃO JOSÉ,
objeto do Contrato de Repasse nº 800883/2014 - Operação nº 1018.845-81 celebrado entre
o Município de Presidente Olegário e o Ministério do Turismo, por intermédio da Caixa
Econômica Federal. Rhenys da Silva Cambraia - Prefeito Municipal.
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