
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO

Pregão Presencial 
Registro de Preço - nº 206/2021

O Município de Nova Lima, torna 
público através de sua Pregoei-
ra, que será reaberto novo prazo 
do Pregão Presencial Registro 
de Preço - nº 206/2021. Objeto: 
Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de forne-
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gência, contemplando hardware 
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fornecimento de treinamentos 
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de Nova Lima, destinando itens 
exclusivamente para ME/EPP 
conforme art. 48, III da LC 123/06 
alterada pela LC 147/14. A Rea-
@#1%01* da sessão será realizada 
no dia 08/08/2022 às 09:00 h. O 
novo edital poderá ser retirado no 
site www.novalima.mg.gov.br, 
em(<1*$)2*1A$ !*BC0@+! *,D#)E(

Nova Lima, 27 de julho de 2022. 

A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 

(Registro de Preços) - nº 43/2022

O Município de Nova Lima torna 
público, que fará realizar o Pregão 
Eletrônico (Registro de Preços) 
- nº 43/2022. Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada 
na execução de serviços de qua-
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formação, contemplando novas 
metodologias educacionais, trilhas 
formativas em novas práticas pe-
dagógicas composto com tutoria, 
suporte, infraestrutura de soluções 
interativas para professores, edu-
cadores, servidores e aplicações 
de conhecimentos adquiridos, 
oferecida através da modalidade 
presencial, semipresencial e utili-
zação de ferramentas digitais on-
line contendo recursos interativos 
multimídias, objetos de aprendi-
zagem e atividades educacionais, 
disponibilização de ambiente di-
gital para produção e publicação 
de conteúdos sob demanda da 
contratante. Data de realização 
08/08/2022 às 09:00 h. O edital 
poderá ser retirado no site www.
novalima.mg.gov.br, em Portal 
da Transparência/Publicações.

Nova Lima, 27 de julho de 2022.

A Pregoeira
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           AVISO DE LICITAÇÃO

CMB/DAL-PMMG – Planejamento 

189/2022. UE: 1250084, RP 10/2022. 

Objeto: aquisição de Capacetes 

Balísticos de Combate Avançado, 

Nível III-A – ACH High Cut. Inicio do 

encaminhamento das propostas: 

dia 27/07/2022 às 10:00h. Abertura 

das propostas e sessão de pregão: 

16/08/2022 às 10:00h. Maiores 

informações: tel (31) 2123-1039, 

em horário comercial. Edital estará 

disponível no site: www.compras.

mg.gov.br. Alisson Araújo, Ordenador 

de Despesas do CMB

Central de Cumprimento de Sentença,Centrase-Edital de Intimação - Com Prazo de Trinta 
Dias. O Dr. Fernando Lamego Sleumer,Juiz de Direito da CENTRASE,da Comarca de Belo 
Horizonte,Faz Saber a todos quantos o conhecimento do presente deva pertencer que, por este 
Juízo e Secretaria,tem andamento os autos de Cumprimento de Sentença,requerida por Porto 
Seguro Companhia de Seguros Gerais,CNPJ:61.198.164/0001-60 contra Marli Elisabete da Silva, 
CPF: 343.541.236-49 e Túlio Vinícius Silva Santos, CPF: 091.879.576-12, processo nº 5067718-
48.2022.8.13.0024. E estando a executada Marli Elisabete Da Silva em lugar incerto e não sabido, 
expediu-se o presente Edital para Intimá-la, para pagamento em 15 dias, no valor de R$ 23.583,49 
(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), atualizados em, 
12/04/2022. Não havendo pagamento no prazo de concedido, incidirá multa de 10% sobre o valor 
do débito, acrescido de honorários sucumbenciais de 10% nos termos do § 1º do art. 523 do 
CPC. Fica a executada, ainda, intimada do prazo de 15 dias, para interposição de impugnação, 
independentemente do pagamento, contado do decurso do prazo estabelecido no art. 523 do CPC. 
 !"#$%$&"!'!()!$&*+,-./0%$(/$1%"2/$0/$3!-$!$/45/0%$!2$,%./,$0!$.%')*2!6$7!,%$8%"-9%()!:$;<$
de junho de 2022. Eu, Gracielle Aline Sabino e Oliveira, Escrivã, Judicial, o subscrevi e assino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 
ABAIXO/MG 

Referente ao Processo Licitatório N.º 40/2022, Pregão Eletrônico N.º 
32/2022 – Aquisição de clorador automático dosador de cloro em 
pastilhas, pastilhas de cloro 200grs e hipoclorito de sódio atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de 
SGRA/MG. A Hydro-Solo Ambiental apresentou RECURSO ao edital 
de licitação.  

São Gonçalo do Rio Abaixo, 26/07/2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG 
Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.123/2022. Processo 
178/2022. O Município torna público contratação de empresa 
especializada referente a locação de relógios de ponto eletrônico, com 
leitor biométrico e respectivo software de apontamentos para apuração 
de horas e gerenciamento e tratamento de ponto a serem instalados nos 
órgãos da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 
27/07/2022 a partir das 08:00 horas até 10/08/2022 às 09:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 
dia 10/08/2022 às 09:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital 
disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 
27/07/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  

Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/07/2022. 

CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.
CNPJ/MF: 19.726.048/0001-00

NIRE: 3130010687-0
COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos ao Acionista da Concessionária BR-040 S.A. (“Companhia”), que as 
publicações societárias obrigatórias da Companhia deixarão de ser publicadas no 
jornal Hoje em Dia e passarão a ser realizadas somente no jornal Diário Comercial, 
com divulgação simultânea na página do mesmo jornal na internet, nos termos da 
Lei das S.A.. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2022.
Marcus Vinicius Figur da Rosa

Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG 
AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 006/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 
020/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2022. Credenciamento 
de clínicas especializadas no tratamento de pessoas com dependência 
de substâncias psicoativas, em regime de internação, de caráter 
voluntário, involuntário ou compulsório, para adultos e adolescentes de 
ambos os sexos, em caráter temporário e sem exclusividade. (Ver 
maiores especificações no Edital) – Os interessados deverão apresentar 
ao Departamento de Licitação da Prefeitura, situada na Praça 28 de 
Setembro, 281, Anexo Administrativo, à partir do dia 28/07/2022 até o 
dia 12/08/2022, às 16:00 horas, informações: licitacaopmvrb@gmail.com 
ou pelo site: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. Tel: (32) 3551-8177. 

(Ass.) Jordana Teixeira da Luz  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

Município de Chalé, MG, torna público que 

fará realizar no dia 09/08/2022, às 13h00min 

licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 017/2022, objetivando a concessão 

de uso de área pública, mediante cessão 

onerosa, a título precário, para organização 

e exploração comercial do espaço físico 

interno do Estádio Municipal “Júlio Ferreira 

Brandão”, conforme projeto (croqui da área), 

onde será realizada a “XII Festa da Colheita”, 

nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2022,  

no Município de Chalé, MG. O edital 

encontra-se a disposição dos interessados 

na sede da Prefeitura Municipal de Chalé/
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br. KATIA DA SILVA SCHIMITH. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022

Município de Chalé, MG, torna público que 

fará realizar no dia 09/08/2022, às 09h00min 

licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 016/2022, objetivando a contratação 

empresa especializada, para prestação 

de serviço de locação de equipamentos, 

estruturas e outros, para realização do 

evento denominado “XII Festa da Colheita”, 

conforme descrição constantes do Anexo I, 

Termo de Referência e neste Edital. O edital 

encontra-se a disposição dos interessados 

na sede da Prefeitura Municipal de Chalé/
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br. KATIA DA SILVA SCHIMITH. Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 
Aviso de pregão – nº 079/2022- Processo 000238/2022 REGISTRO DE 
PREÇO PARA CAMINHÃO PRANCHA, MÍNIMO DE 20 TONELADAS, 
PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS, VIGAS DE PONTES E 
PEDRAS. Data 08/08/2022 às 13:00 horas. O edital completo encontra – 
se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br. 

Oziel Gomes da Silva – Prefeito Municipal. 

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG 
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO A ATA Nº 
212201. Processo de Licitação n°.: 022/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico n° 
009/2021 Contratante: Município de Janaúba-MG Contratada: LR Comércio e 
Derivados de Combustível Eireli Objeto da Licitação: Aquisição de Combustíveis Valor 

acrescido neste Aditivo: R$ 45.591,97 Valor do Contrato Atualizado: R$ 2.366.877,97. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JANAÚBA/MG 

EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°: 

85/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 
32/2021 Contratante: Município de 
Janaúba/MG Contratada/Valor total: 
Center Mania Papelaria Ltda. (Center 
Mania) / R$ 1.024.639,30 Objeto da 
Licitação: Aquisição de Materiais de 
Expediente para atender as demandas 
das Secretarias e demais setores 
públicos do Município de Janaúba/MG. 
Vigência: 20/06/2022 a 20/12/2022. 

ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A. 
CNPJ n.º 32.897.005/0001-55 -  NIRE 31300125963 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A., 
 !"# $%#&#' (#' )*#' &!+' ,-!($.' (/' 012.' 3/' #(&#4.' +# #' 356.' 7#$44!' 8#(-#' 9:;<($#.' (#' =$&#&>' &>'
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“Companhia?@.' "!(A!"#&!+.' (#' B!4C#' #4-$;!' 3/.' D' E/' &!'
Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”) e da Cláusula 3.3 do Acordo de Acionistas da 
Companhia celebrado em 21 de maio de 2019, (“Acordo de Acionistas?@.'#' $(->;4#4'#'F++>CG >$#'
Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE?@' H*>' +>' 4># $%#4I' J+' E1K55' L!4#+' &!' &$#' 52' &>' #;!+-!'
&>' 2522.' (#' +>&>' &#' =!CM#(L$#.' ' #' :C' &>' &> $G>4#4' #+' +>;*$(->+' C#-N4$#+K' O$@' P!C#4' #+' "!(-#+'
dos administradores da Companhia; (ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da 
Companhia acerca da destinação dos resultados apurados nos exercícios; (iii) Eleição da Diretoria da 
=!CM#(L$#Q'>'O$A@)>C*(>4#RS!'; !G# '&!+'#&C$($+-4#&!4>+'&#'=!CM#(L$#'M#4#'!'>T>4"U"$!'+!"$# '&>'
2022. Observações Gerais:'E'V!+'->4C!+'&!'#4-$;!'EWW'&#'X>$'(/'YZ151.'&>'E6'&>'&>%>CG4!'&>'E[06' 
(“X>$' &#+' 8!"$>&#&>+' M!4' FR\>+”), a Companhia disponibiliza aos Acionistas os documentos 
relacionados aos itens incluídos na ordem do dia mencionada acima. 2. Observado o disposto no 
#4-$;!'E2Y'&#'X>$'&#+'8!"$>&#&>+'M!4'FR\>+.'+! $"$-#]+>'#!+'F"$!($+-#+'H*>'+>':%>4>C'4>M4>+>(-#4'
M!4'M4!"*4#RS!'#'>(-4>;#'&>'C#(&#-!'>'&!+'&!"*C>(-!+'H*>'"!CM4!A#C'!+'M!&>4>+'&!'4>+M>"-$A!'
4>M4>+>(-#(->' >;# .'M4>B>4>("$# C>(->'"!C'#(->">&<("$#'&>'6'O"$("!@'&$#+'&#'&#-#'&>'4># $%#RS!'&#'
F^,9Z'W'9C'&>"!44<("$#'&#'M#(&>C$#'&!'(!A!'"!4!(#AU4*+'O=,_`aE[@.'#'=!CM#(L$#'#&C$-$4I.'>C'
caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários 
+>C' #' (>">++$&#&>' &>' 4>"!(L>"$C>(-!' &>' :4C#' &#+' #++$(#-*4#+' !*' &>' "bM$#+' #*->(-$"#&#+.' >C'
B!4C#-!' cad.' A$#' >]C#$ Z' F' =!CM#(L$#' "!(:4C#4I' !' 4>">G$C>(-!' &!+' &!"*C>(-!+.' G>C' "!C!'
a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as 
4>"!C>(&#R\>+' &#+' #*-!4$&#&>+' (!+' "*$&#&!+' #&>H*#&!+' &>' +>;*4#(R#' >' L$;$>(>.' H*>' -#CGNC'
deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes 
&#',4;#($%#RS!'e*(&$# '&>'8#f&>'>'&!'e$($+-N4$!'&>'8#f&>Z'7> !'g!4$%!(->.'22'&>'h* L!'&>'2522Z'
Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Diretor Administrativo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Secretaria Municipal de Agropecuária. Aviso de Licitação. Pregão 
Eletrônico nº 10/2022. Processo de Compra nº 225/2022 – Tipo: 
Menor Preço por Item. Objeto: AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRAS PARA 
ATENDER O PROGRAMA “PARACATU PLANTA BEM – PLANTIO”. 
Início da Sessão da disputa de preços às 09:00 horas do dia 
29-08-2022. 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.  

Paracatu-MG, 25 de Julho de 2022 
DIEGO PORFIRIO DE ARAUJO – Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA PORTEIRINHA/MG 
RETIFICAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 25/2022. 

A Prefeitura Municipal de Nova 
Porteirinha–MG, torna público a 
Retificação da publicação do 
Pregão Presencial Nº 025/2022, 
do dia 26/07/2022, no Jornal Hoje 
em Dia Onde se lê: Pregão 
Presencial nº 025/2022, Leia-Se: 
Pregão Presencial nº 028/2022. 
Nova Porteirinha-MG, 26/07/22-

Eulene Mendes Pereira 
Pregoeira. 
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BEI BRASIL ENERGIA INTELIGENTE LTDA.
CNPJ 17.448.539/0001-00 - NIRE 3121137487-9

Reunião de Sócios
Edital de Convocação

- VIRTUAL –
Ficam os sócios da sociedade BEI Brasil Energia Inteligente Ltda. (“Sociedade”) convocados para se 
reunir em reunião de sócios, a ser realizada de forma VIRTUAL, no dia 04 de agosto de 2022, às 9:00 
horas (“Reunião”). A participação na Reunião ocorrerá por meio de atuação remota via sistema eletrôni-
co (sistema denominado “Teams”), sendo que os dados de acesso serão enviados oportunamente para 
 !"!#$% !"&'"( $%)&'&)"* +",)% ")-).+/0%$ 1"2"*+)!)03'"&)". & !" !"!#$% !"!)+4"%&)0.%5$'&'")"$)+.%5$'&'"
*)- "6+)!%&)0.)")"()$+).4+% "&'"7)!'")"'"8)90%: "!)+4"&);%&',)0.)"<+';'&'1"2"8)90%: ".)+4"* +"50'-%-
dade deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (a) o relatório contendo as faltas 
graves praticadas pelo sócio Marcos Felipe Fonseca; (b) a exclusão do sócio Marcos Felipe Fonseca 
da Sociedade; e (c) cancelamento e liquidação das quotas de emissão da Sociedade e de titularidade 
do sócio Marcos Felipe Fonseca. Os sócios ou seus representantes legais, conforme o caso, deverão 
'*+)!)0.'+" !"!)9!"+)!*)$.%; !"& $9,)0. !"&)"%&)0.%5$'3: ")= 9"+)*+)!)0.'3: "0'"8)90%: 1">"!#$% "
que for participar da Reunião por meio de procurador deverá enviar a procuração com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data e horário de realização da Reunião. Todos os documentos 
referentes às matérias constantes da ordem do dia encontram-se disponíveis na sede da Sociedade e 
poderão ser enviados por meio eletrônico mediante solicitação do sócio. Belo Horizonte/MG, 25 de julho 
de 2022. Romero Machado Ferreira e Adil Chenaf.
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Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código D608-5104-49E8-103B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 151/2022 - Pregão Eletrônico nº
072/2022 - Objeto: Contratação, regionalizada e exclusiva, de pessoa jurídica
para fornecimento, a depender da necessidade e da disponibilidade financeira,
de gás liquefeito de petróleo e vasilhames de 13 kg., com exclusividade de
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores
Individuais - MEI, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de
Assistência Social e seus equipamentos/programas e concessão de benefícios
eventuais na modalidade "recarga de gás", tudo conforme Edital, Termo de
Referência e demais anexos. Credenciamento: 16/08/2022, das 09h às 09:30min
- Abertura: 16/08/2022, às 09:30min - Informações: Pref. Municipal, Praça Cel.
Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9604. Carangola/MG,
26/07/2022 - Pregoeiro - Abimael Borges.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

2º AVISO

PROCESSO LICITATÓRIO PMI/SMA/SUCON Nº 220/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMI/SMA/SUCON  Nº 002/2021

O Município de Itabira/MG, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, no uso de suas atribuições, torna público que fará 
realizar Concorrência Pública, do Tipo Técnica e Preço, para a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
em planejamento, desenvolvimento e operação de programa de 
inovação e transformação digital com foco em desenvolvimento 
econômico e social para o município de Itabira, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo, nos termos da lei federal 
8.666/93 e suas posteriores alterações. 
A cópia do edital referente a esta Concorrência poderá ser adquirida 
junto a Coordenadoria de Contratos da Prefeitura de Itabira, no 
horário de 12h às 18h horas, a partir do dia 27/07/2022 até o dia 
09/09/2022, através do e-mail contratositabira@yahoo.com.br.
A entrega dos envelopes de “habilitação” “proposta técnica” e 
“proposta de preços”, deverá ser realizada na Diretoria de Atendimento 
e Protocolo, 1° andar, da Prefeitura Municipal de Itabira, até às 14:00 
horas do dia 09/09/2022 e o início da reunião de abertura dos 
envelopes dar-se-á dia 09/09/2022, às 14:30 horas, no Auditório, 
andar térreo, no prédio da Prefeitura Municipal de Itabira.

Itabira, 26 de julho de 2022.

Felipe Anício Tavares           Elizângela da Silva Teixeira
Stefany dos Reis Elias

Comissão Permanente de Licitação
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E D I T A L
Ficam convocados proprietários ou seus representantes legais, para a 
Assembleia Geral Extraordinária da Associação do Res. Eco Casa 
Branca, situada no Residencial Eco Casa Branca – Bairro Gran Royalle 
Casa Branca, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2022, sábado, às 08h30 
em primeira chamada, com 50% dos condôminos, ou às 09h em segunda 
chamada, com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte pauta:
1. Projeto dos sanitários (área da piscina);
2. Sistema de fornecimento de água;
3. Passeio;
4. Tapume;
5. Vistoria de obras;
 !"#$%&'&()*"+*",-#".,/'012&34+*2"#%5*675&8*"-95/2:*;!
Local:  Área de Lazer da Associação.

Belo Horizonte, 26 de Julho de 2022.
Ramon Martins Pedrosa

Síndico
OBSERVAÇÕES:
<" #" =425&8&=4()*" +/" 84+4" 8*:+>6&:*" ?" +/" /952/64" &6=*25@:8&4A" 4" 06" +/"
apresentar ideias e sugestões para a solução dos problemas, cujas decisões 
afetarão a todos;
– É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia 
ora convocada por meio de procuradores. A ata será disponibilizada no site 
da Pacto;
– A ausência dos senhores condôminos não os desobriga, pois presumir-se-á a 
aceitação tácita dos assuntos que forem tratados e deliberados;
– Só terão direito a voto os condôminos que estiverem em dia com o pagamento 
+4"5494"+/"8*:+*6B:&*".CD+&E*"C&F&3"<"G/&"HI!JI "<"#25!"HKKLA"&:8&'*"MMM;!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA 

ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS – ACAPO - CNPJ/MF: 30.111.560/0001-84 
O Presidente da ACAPO, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca (art. 16, §2º) os 
demais senhores(as) Associados para Assembleia Geral Extraordinária (arts. 16/18), que 
se realizará no 29 (vinte e nove) de agosto de 2022, no auditório da sede do CRO-MG, 
situado na Rua da Bahia, no 1.477, Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 
30.160-017, às 16 (dezesseis) horas em primeira convocação com a presença da maioria 
seus membros com direito a voto ou, em segunda convocação às 16 (dezesseis) horas e 30 
(trinta) minutos (art. 17, §2º) com qualquer número de membros participantes, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a. Admissão de novos Associados (Art. 20, c);
b. Alteração do Estatuto (Art. 26, caput e §§1º e 2º);
c. Renúncia da atual Diretoria;
d. Eleição de Nova Diretoria (art. 25) para o quadriênio 2022/2026, cujo mandado se iniciará 
em 30/08/2022 e se encerrará em 19/08/2026;
e. Aprovação do Regimento Interno
f. Plano de Trabalho e providências já tomadas pela atual gestão;

Belo Horizonte, 25 de julho de 2022. 
Gustavo Dias Temponi de Sá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 166/2022 - Pregão
Eletrônico nº 079/2022 - O presente pregão tem por objeto contratação,
exclusiva e regionalizada, de pessoa jurídica para prestação de serviços
eventuais, a depender da disponibilidade financeira, de dedetização, com
exclusividade de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte -
EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, para atendimento a
Secretaria Municipal de Educação, tudo conforme Edital, Termo de
Referência e demais anexos. Credenciamento: 17/08/2022 das 09h às
09h e 30min - Abertura: 17/08/2022 às 09h e 30min - Informações:
Prefeitura Municipal - Praça Coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/
MG - Tel.: (32) 3741-9604 ou site: www.carangola.mg.gov.br - Carangola/
MG, 26/07/22 - Abimael Borges - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 173/2022 - Pregão Presencial
nº 033/2022 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica para eventual
fornecimento parcelado de combustíveis (óleo diesel comum e óleo diesel
s10), em Posto de Abastecimento próprio para atendimento a todos os
veículos da frota automotiva municipal, incluindo terceirizados contratados,
conveniados e acordados, tudo conforme Edital, Termo de Referência e
demais anexos. Credenciamento: 15/08/2022, das 09h às 09h e 30min.
Abertura: 15/08/2022, às 09h e 30min - Informações: Prefeitura Municipal,
Praça Coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 3741-
9600. Carangola/MG, 26/07/2022 - Abimael Fernandes Borges - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
Município de Comercinho/MG, Manoel Rafael de Oliveira,
100, Centro - CNPJ: 18.414.615/0001-20 - Fone: (33) 3732-
1107 - PROCESSO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇOS
Nº 013/2022, Tipo "Menor Preço por empreitada global" -
Objeto: Contratação de empresa sob regime de empreitada global,
para construção de ponte na sede no município de Comercinho/
MG. Abertura dia 15/08/2022 às 9h00min. O edital poderá ser
obtido no sitio eletrônico www.comercinho.mg.gov.br

Juerlania Pereira Morato - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas/MG torna público a realização
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 020/2022, tipo menor
preço Por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição
de materiais de escritório, didáticos e materiais diversos (pintura-lúdicos e
outros) para realizar oficinas e manutenção dos setores da administração geral,
cujo credenciamento se dará às 08:00 horas do dia 10 (dez) de agosto de 2022.
Maiores informações, bem como Edital completo, junto a Prefeitura Municipal
de Santa Cruz de Salinas/MG, com sede na Avenida Totó Costa, 221 - Centro,
pelo telefone (33) 3753-9000, e-mail licitasantacruz@hotmail.com e site
santacruzdesalinas.mg.gov.br - Santa Cruz de Salinas/MG, 26 de julho de 2022

Niclei Alves Nunes - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE DENTRO/MG
A Prefeitura Municipal de Curral de Dentro/MG, torna público a
quem interessar que estará realizando no dia 15/08/2022 às
08h00min, o PROCESSO LICITATÓRIO 063/2022,
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, tipo menor preço por
empreitada global, cujo objeto será a Contratação de Empresa
especializada para execução de obra de pavimentação em
bloquetes sextavados em ruas do Distrito de Maristela
desse Município de Curral de Dentro/MG. Cópia integral do
edital e Informações complementares através do e-mail:
pmcddlicita@gmail.com e site curraldedentro.mg.gov.br
preferencialmente - Jhene Franco da Silva - Presidente da CPL.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Processo SEI: 2300.01.0046564/2022-19. Pregão 
eletrônico nº 2301403.00033/2022 – Objeto: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DOS ELEVADORES LOCALIZADOS 
NAS DEPENDÊNCIAS DO DER/MG. O Diretor 
 !"#$%&'%(!)#"*#+!,*'%&!%-&./0#12!3%!%-3*"#&#3%
de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no 
43'%&!%34#3%#*".54.12!36%*'",#%)75$.0'%84!6%)'"%
+'9:'% &!% '"&!+% #&+.,.3*"#9:#6% 0',3.&!"#,&'%
#% #$*!"#1;'% &'% *!"+'% &!% "!<!"=,0.#% !% !&.*#$6% #%
#5!"*4"#%&#%3!33;'%)75$.0#%"!<!"!,*!%#'%>"!?;'%
Eletrônico supra, anteriormente marcada para 
'% &.#% @AB@CBD@DD6% E3% AFGF@% H'"#36% /0#% #&.#&#%
para dia 16/08/2022, no mesmo horário.  Todas 
#3% .,<'"+#12!3%3!";'%&.3)',.5.$.I#&#3%,'%>'"*#$%
Compras MG e publicadas oportunamente pela 
#&+.,.3*"#1;'% ,#% .+)"!,3#% '/0.#$% &'% !3*#&'% !%
.+)"!,3#%)#"904$#"J%K4*"#3%.,<'"+#12!3%)'&!";'%
3!"%'59&#3%)!$'3%*!$!<',!3%LFAMFDFNOACA@J

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

2º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência do Contrato nº 003/2020 -
Gabriela Borges Santos - Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020
Convênio nº 852084/2017. Objeto: Termo aditivo de prorrogação da vigência
do contrato que findaria em 28/07/2022 e neste ato prorroga-se para o dia
03/11/2022, a partir de 28/07/2022, nos termos da legislação municipal,
da Constituição Federal Art. 37 inciso IX de 1988 e em conformidade com
a Lei 8.666/93. São Gonçalo do Pará/MG, 26 de julho de 2022. Osvaldo
de Souza Maia - Pref. Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

1º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência dos Contratos: Nº 084/2021
Matheus Aureliano da Costa. Nº 020/2022 Julio Cesar Pereira. Nº 039/
2022 Denis William Cruz de Queiroz. Processo Seletivo Simplificado Nº
001/2020 Convênio N°: 852084/2017. Objeto: Termo aditivo de
prorrogação da vigência do contrato que findaria em 27/07/2022 e neste ato
prorroga-se para o dia 03/11/2022, a partir de 27/07/2022, nos termos da
legislação municipal, da Constituição Federal Art. 37 inciso IX de 1988 e
em conformidade com a Lei 8.666/93. São Gonçalo do Pará/MG, 26 de
julho de 2022. Osvaldo de Souza Maia - Pref. Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

1º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência do Contrato: Nº 040/2021
Wagner Moreira Machado. Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2020
Convênio N°: 852084/2017. Objeto: Termo aditivo de prorrogação da
vigência do contrato que findaria em 22/07/2022 e neste ato prorroga-se
para o dia 03/11/2022, a partir de 22/07/2022, nos termos da legislação
municipal, da Constituição Federal Art. 37 inciso IX de 1988 e em
conformidade com a Lei 8.666/93. São Gonçalo do Pará/MG, 22 de julho
de 2022. Osvaldo de Souza Maia - Pref. Municipal.

AVISO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

029/2022 – PROCESSO Nº 031/2022
O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas 
– MG torna público o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 que tem por objeto o 
Fornecimento de inversores de frequência para acionamento de 
motobombas em estações elevatórias e de tratamento de água e 
esgoto, declarando como vencedora do certame a proposta da licitante: 
WEG DRIVES & CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA, pelo valor total 
de R$ 835.839,44 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos); Validade da proposta: 60 
(sessenta) dias; Condições de Pagamento: 10 (dez) dias úteis contado 
 !" !#!" $"!%&'#&" &()'#'*$" $"$+,&#$-"./!0$" &"1)#/&2!3"456" 7%&)#$"
e cinquenta) dias contados a partir do recebimento da Autorização 
de Fornecimento expedida pelo DMAE. Vigência: 12 (doze)  meses. 
Poços de Caldas, 19 de julho de 2022; Portaria nº 025/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG
AVISO DE SUSPENSÃO

PL Nº 071/2022 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2022 - OBJETO:
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ/MG” SUSPENDE-SE o processo
licitatório em epígrafe que seria dia 28 de julho de 2022 às 09h00min, em
virtude da análise das impugnações interpostas, sendo posteriormente e
oportunamente divulgada nova data de abertura para o referido procedimento
licitatório. E-mail: licitacaofranciscosamg@gmail.com - Stéffany Hellen
Ramos de Souza - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021.
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021. Contratante:
Prefeitura Municipal de Fronteira - Contratada: Vinicius
Ferreira de Menezes ME. Objeto do Aditivo: Acréscimo
do valor de R$ 960,40 (novecentos e sessenta reais e
quarenta centavos).

Fronteira, 30 de maio de 2022
Sérgio Paulo Campos - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021.
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021. Contratante:
Prefeitura Municipal de Fronteira - Contratada: Vinicius
Ferreira de Menezes ME. Objeto do Aditivo: Acréscimo
do valor de R$ 4.225,89 (quatro mil, duzentos e vinte e
cinco reais, oitenta e nove centavos).

Fronteira, 30 de maio de 2022
Sérgio Paulo Campos - Prefeito

MUNICÍPIO DE MACHADO
EXTRATO DO CONTRATO 093/2022

Partes: Município de Machado/ Axtelecom Telecomunicações Eireli - Valor Global: 
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Processo licitatório 189/2022 - Dispensa 
054/2022. Objeto: Locação de imóvel, registrado no Cartório de Registro e Imóveis 
sob matrícula n.º 10.934, localizado Av. Dr. Renato Azeredo, n.º 1097, Bairro Vargem 
 !" #$!" %" &'()' !*&+," (-.'" /0'1$ ' 2" 3245" '" $036'1'78!"  '" 9$:$1;0($'" 2<" ='> 2"
?9$:$1;0($'"@A$ 2<$!1B:$(',"9$:$1;0($'"='0$654$'"&-0$($A'1"2"C!!0!323DE"Assinatura: 
08/07/2022. Vigência: 08/07/2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO – PL Nº 043/2022 – PP Nº 008/2022. OBJETO: Registro de Preços
para prestação de serviços de publicações em jornais (DOE-MG, DOU e Jornal de Grande
Circulação), para divulgação dos atos oficiais e administrativos da Prefeitura Municipal de
Miravânia. Abertura: Dia 08/08/2022 – 09h00min. Inf.: Email licitacao@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, 25 de julho de 2022. Moisés Torres
Dourado – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

                      PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

DE PREÇOS Nº 401/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA

DE COMPRAS - Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Ata de

registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios

(feijão carioca e feijão preto). A sessão pública na Internet para recebimento

das Propostas, estará aberta até as 09:00 horas do dia 10/08/2022, no

endereço www.gov.br/compras/pt-br. Uberlândia-MG, 25 de julho de 2022.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS/MG 
Diária de Viagem dos Vereadores: Bruno Roberto de Andrade, Pedro Pereira da Silva e 

Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha e da Servidora Geisiane de Freitas Barbosa. Destino: 

Sete Lagoas/MG. Atividade desenvolvida: Participação em Curso �Noções Gerais e Principais 

Conceitos sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos�. Período de afastamento: dias 21 e 22 

de julho de 2022. Valor total das diárias R$200,15 (duzentos reais e quinze centavos) para cada 

participante.  Ass.: Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha - Pres. da Câmara.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA/MG - AVISO DE REVOGAÇÃO 
- PROCESSO Nº 084/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022. Torna-
se Público, a revogação do Edital Nº 084/2022 com Objeto: Prestação de 
Serviços de Rastreamento e Monitoramento de Veículos. O Prefeito Municipal 
de Jaíba/MG, decide revogar o processo licitatório em epígrafe, ocorrido dia 
27 de junho de 2022, ás 08:30, por motivos de conveniência e oportunidade, 
visando a prevalecer o interesse público. Determino, a revogação da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial n° 021/2022, bem como a realização de 
nova publicação para abertura de novo procedimento licitatório para o mesmo 
objeto. Autos franqueados aos interessados. Jaíba, 26 de julho de 2022. 
Reginaldo Antônio da Silva, Prefeito Municipal. 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 
RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação
Processo nº 0139/2022  

Pregão Sistema Registro de Preço 
nº 063/2022

Objeto: Registro de preços para futura 

e eventual aquisição de materiais 

de serralheria e vidros destinados a 

manutenção das diversas secretarias deste 

município, com entrega dos envelopes até 

as 08h00min:00 horas do dia 11/08/2022. 

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 - 26/07/2022.  

Astor José de Sá � Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG
 Tomada de Preços nº 002/22

PL nº 38/22
Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Execução de 
Pavimentação em bloquete na 
Avenida Copacabana no Município 
de Pimenta/MG, no âmbito do 
programa BDMG Urbaniza, contrato 
de Financiamento nº 333.801/2021, 
comunica o prosseguimento 
do procedimento licitatório com 
retomada dos trabalhos em sessão 
 !"#$%& '#$& ()*+,*--& ./& +,01+2#34&
5'#6$%& 3 & /#67&  !"#$%& www.pimenta.
mg.gov.br/portalprefeitura/ ou na 
sede da Prefeitura. Informações: 
(37) 3324-1057. 

8#2736$*9:;&-)*+<*--4&&
Irineu Silva Junior 

Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG
 Tomada de Preços nº 003/2022 
Procedimento Licitatório nº 055/2022
 !""#$% &'()*+% ,)*% -./01/2022% 3"%
014506)78%&9:!;$: Contratação de 
Empresa Especializada em Obra 
de Pavimentação em Bloquete 
em Via urbana no Município 
de Pimenta/MG, no âmbito do 
Programa Apoio a Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano 
conforme repasse nº 917678/2021, 
conforme Projeto (s), Memorial 
(s) Descritivo (s), Cronograma (s) 
Físico Financeiro e Planilha (s) 
Orçamentária (s), incluindo serviços 
e fornecimento de todo o material. 
O Edital poderá ser obtido no site 
 !"#$%& www.pimenta.mg.gov.br/
portalprefeitura/ ou retirado na 
sede do Município de Pimenta/
MG. Informações pelo telefone (37) 
3324-1057. 
<)6!7;*/=>?%2@%,!%:A+4$%,!%20228%

BC)7!A% )+D*%EA7)$C%
Presidente da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS/MG

Aviso de Prorrogação - Tomada de Preços n° 004/2022 - O MUNICÍPIO
DE ALFREDO VASCONCELOS, situado na Praça dos Bandeirantes, nº
20 , inscrita no CNPJ: 26.130.617/0001-15 , torna públ ico a
PRORROGAÇÃO da Tomada de Preços n° 004/2022. Objeto: contratação
de empresa para construção do Centro de Apoio à Saúde e Assistência
Social na Comunidade do Valério. Nova data de Abertura: 04/08/2022 às
09h. Edital disponível em www.alfredovasconcelos.mg.gov.br

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS/MG 
Diária de Viagem dos Vereadores: Bruno Roberto de Andrade, Claudinei Pereira da Silva, 
Fábio Renato Moreira, Ivanildo Soares Batista, Magno Henrique Simões, Pedro Pereira 
da Silva e Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha. Destino: Belo Horizonte/MG. Atividade 
desenvolvida: Participação em Curso �Ciclo de Estudos Legislativos - Orçamento Municipal 
na Prática�. Período de afastamento: de 08 a 10 de junho de 2022. Valor total das diárias 
R$526,62 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) para cada participante.

Ass.: Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha � Pres. da Câmara.

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS/MG 
Diária de Viagem dos Vereadores: Otávio Marinho Nascimento e Pedro Henrique Ferreira e 

Franco. Destino: Belo Horizonte/MG. Atividade desenvolvida: Participação em Curso �Ciclo 

de Estudos Legislativos - Orçamento Municipal na Prática�. Período de afastamento: de 09 e 

10 de junho de 2022. Valor total das diárias R$351,08 (trezentos e cinquenta e um reais e oito 

centavos) para cada participante. 

Ass.: Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha - Pres. da Câmara.

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS/MG 
2º Aditivo Contrato nº 9912495350 de Prestação de Serviços/Lei 8666/93� Art.61. Parágrafo 

Único. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ n.º 34.028.316/0015-

09. Objeto: Prestação de Serviços para envio de bens, com ou sem valor declarado, e 

documentos, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário. 

Aditiva o prazo de execução em 12 (doze) meses, com vigência até o dia 21/07/2023. 

Ass.: CPL-Fabíola Michele Prates Bonifácio - Pres.

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS/MG 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. EXTRATO DO 

CONTRATO N.º 10/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS. Objeto: 
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LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. CNPJ n.º 03.725.725/0001-35. Valor total do Contrato: 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG torna público abertura 

Proc.088/2022 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº 037/2022. O objeto 

da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

serviços de poda de árvores, fornecimento de mudas e gramas, incluindo mão-de-

obra, serviços de jardinagem e demais equipamentos e materiais necessário para 

a execução dos serviços, em vias e praças públicas do Município de Itacambira 

MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos. Sessão: 09/08/2022 às 09:00 hs. Edital disponível no endereço eletrônico

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

Itacambira/MG, 26 de julho 2022. 

Ass. Rita de Cássia Mendes Santos - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MINAS NOVAS/MG

Inexigibilidade de Licitação nº
011/2022 - Torna público o
Edital Credenciamento nº 008/
2022, p/ credenc. de Instituição
Educ. p/ implantação do Prog.
Social Bolsa Aprendizagem
Profissional. A 1ª sessão
habilitação dar-se-á no dia 12/
08/2022 às 09h00min, e
permanentemente aberto.
Edital/Informações (33) 3764-
1252. Maria A. A. da Costa.
Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG
O MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG torna público a Homologação 
do Processo Nº 040/2022 - Pregão Nº 018/2022 - Objeto: Aquisição de Veículos 
0KM, para atender a administração municipal e Resolução SES/MG nº 7.554/2021 
e Convênio de Saída nº 1491000300/2021/SEGOV/PADEM. Empresas vencedoras: 
PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 71.145.668/0001-75. 02 veículos 
FIAT STRADA ENDURANCE Valor: R$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais); 
BELCAR AUTOMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ 38.484.211/0001-10, 05 veículos 
FIAT ARGO 1.0 e 02 veículos FIAT TORO VOLCANO DIESEL Valor: R$852.500,00 
(Oitocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais). 

 !"#"$%!&'()*+),'"-().),/0)12345364667
 Manoel da Costa Lima - Prefeito Municipal.

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 106/2022 - PREGÃO ELETRONICO 
Nº 015/2022 - SRP N° 026/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA/
MG, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
10/08/2022 as 08:30 hs, em sua sede na Avenida João Teixeira Filho, Nº 335, 
Centro Comunitário - Jaíba/MG. Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, 
do Tipo Menor Preço por item, cujo Objeto é futura e eventual aquisição de 
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Edital e seus anexos, cuja cópia e esclarecimentos poderão ser obtidos através 
do site www.jaiba.mg.gov.br, e-mail licitacoes@jaiba.mg.gov.br, ou no setor de 
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura da Concorrência 
Pública 010/2022 no dia 13/09/2022 às 09:30, entrega dos 
invólucros diretamente no setor de licitação até às 09h do dia 
13/09/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional, 
compreendendo o estudo, o planejamento, a concepção, a 
execução e veiculação de campanhas e peças publicitárias 
On e off-line, e a execução de outras ações pertinentes ao 
atendimento das necessidades de comunicação do Município 
de Lagoa Santa. O edital poderá ser retirado diretamente 
no setor de licitações, localizado à avenida Acadêmico Nilo 
Figueiredo 2500 - Santos Dumont - Lagoa Santa/MG, nos 
dias úteis de segunda à sexta-feira das 08h às 17horas, 
mediante emissão de recibo de retirada juntamente com o 
envelope, invólucro nº1. O edital poderá ser consultado no site
www.lagoasanta.mg.gov.br - Priscila Oliveira R. M. Valões/
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão Eletrônico 
085/2022, no dia 09/08/2022 com recebimento das propostas 
comerciais até 09h. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de equipamento de proteção individual (EPI) para atendimento 
das demandas das diversas secretarias do Município de Lagoa 
Santa/MG. O edital na íntegra estará disponível nos sites 
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Euvani Lindourar Pereira/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO/MG
AVISO DE REPUBLICAÇÃO 

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São 
Francisco/MG torna público que 
fará realizar nova data para abertura 
de sessão pública referente ao 
Processo Licitatório nº 080/2022 
na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 023/2022, cujo objeto prevê a 
futura Contratação de Serviços para 
coleta, transporte, tratamento de 
resíduos infectantes hospitalares 
e lâmpadas, através de Termo 
 !"#$%&'()*+ ,-$+ ,!"#&.)+ /.-0+ -"+
cinzas dos Resíduos de Serviços de 
Saúde Classes A, B, e E de acordo 
com as resoluções do Conama 
nº. 358/2005 e RDC ANVISA nº. 
222/2018, a serem realizadas sob 
demanda, destinadas a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: às 08:00 horas do dia 
10/08/2022. Ass.: Miguel Paulo 
Souza Filho - Prefeito Municipal. 
Informações e Esclarecimentos: 
(38) 99244-0099 ou via e-mail: 
l icitacao@saofrancisco.mg.gov.
br. Consulta ao Edital: www.
saofrancisco.mg.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

CONSÓRCIO DE SAÚDE  E DESENVOLVIMENTO DOS 
VALES DO NOROESTE DE MINAS - CONVALES

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo 020/2022 - RDC Presencial 001/2022 do tipo menor preço para seleção de empresa 
para registro de preços consignados em Ata, visando a futuras e eventuais contratações de 
obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação 
de infraestrutura logística, contendo os serviços de serviços de administração de obra de 
infraestrutura, implantação de canteiro de obras de infraestrutura, serviços de terraplenagem, 
serviços de execução de piso intertravado, serviços de implantação de pavimento em CBUQ 
5cm, serviços de implantação de pavimento em CBUQ 3cm, serviços de implantação de 

serviços para implantação de calçadas acessíveis, serviços para implantação de sinalização 
horizontal, serviços para implantação de sinalização vertical, os quais serão executados nos 
municípios abrangidos pelo CONVALES. Processo revogado para adaptação do Edital. 
Informações: www.convales.mg.gov.br. 

Arinos-MG, 26/07/2022 - Luan Vinicius Rodrigues de Lima - Presidente da CPL.

BRAFER INVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ nº 17.246.695/0001-99 - NIRE/JUCEMG nº 3130004689-3

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Aviso aos acionistas: Ficam convocados os senhores acionistas da Brafer Investimentos S/A 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 16 horas, do dia 10 de 
agosto de 2022, na sede da companhia, na Rua Felipe dos Santos nº 901, sala nº 1001, em 
Belo Horizonte/MG, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos 
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