
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 
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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 
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
Processo Licitatório nº 096/2022, Pregão Presencial nº 045/2022. Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de locação de
banheiro químico móvel, camarim móvel, passarela para desfile, placas de
fechamento de espaço, estrutura para portal de entrada e equipe de apoio,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento
as necessidades das Secretarias e Setores vinculados à Prefeitura Municipal
de Caparaó/MG. Data da sessão pública: 11/08/2022 às 13:00, endereço:
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, 28 de julho de 2022. Lia Débora
Cardoso - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
Processo Licitatório nº 097/2022, Pregão Presencial nº 046/2022. Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fogos de artifício,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento
as necessidades das Secretarias e Setores vinculados à Prefeitura Municipal
de Caparaó/MG. Data da sessão pública: 11/08/2022 às 15:00, endereço:
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, 28 de julho de 2022. Lia Débora
Cardoso - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
Processo Licitatório nº 098/2022, Pregão Presencial nº 047/2022. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de desfile,
ornamentação de espaço e organização de buffet, conforme especificações
constantes no Termo de Referência, visando a realização da XXVIII Festa do
Cafeicultor de Caparaó/MG. Data da sessão pública: 12/08/2022 às 13:00,
endereço: 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, 28 de julho de 2022. Lia
Débora Cardoso - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
Processo Licitatório nº 099/2022, Inexigibilidade nº 011/2022. Objeto:
Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para patrocinar a XXVIII Festa
do Cafeicultor de Caparaó/MG, que será realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de
agosto de 2022, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de
Referência. Período para credenciamento: de 01/08/2022 à 23/08/2022, todos
os dias úteis, a partir das 13:00 na Sede da Prefeitura Municipal de Caparaó/
MG, 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, 28 de julho de 2022. Lia Débora
Cardoso - Presidente da Comissão permanente de licitações

LICITAÇÃO FRACASSADA

Edital nº: 064/2022. Processo SEI nº: 
2300.01.0105128/2022-85. O Diretor Geral 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO/MG

RATIFICO o Pedido de 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 007/2022, nos 

termos do art. 25, inciso III da Lei 

8.666/93 com as alterações feitas pela 

Lei 8.883/94. Objeto: Contratação 

da Dupla Di Paullo & Paulino, para 

apresentação de Show no dia 04 

de novembro de 2022, durante as 

festividades de aniversario da cidade 

de São Francisco/MG�, Junto a 

empresa DE PAULA PRODUÇÕES 
LTDA CNPJ  07.506.295/0001-11, 
no valor de R$ 125.000,00 (cento e 
vinte e cinco mil reais). 
São Francisco, 28 de julho de 2022. 

Ass: Miguel Paulo Souza Filho

 Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA-MG

CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2022 
Secretaria Municipal de Administração do Município de Nova Lima

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista o interesse da Prefeitura Municipal de Nova Lima – PNL na 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de Locação de 
Solução Integrada de Telefonia IP em Nuvem, contemplando a disponibilização 
de aparelhos de telefonia IP, headset, ramais IP, softphone, PABX em nuvem, 
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para conhecimento dos fornecedores, com o intuito que os questionamentos do 
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estimativa orçamentária sejam encaminhadas para análise da Administração.
2. OBJETIVOS DA CONSULTA
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conhecimento e o contato com empresas do ramo;
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Estudo Preliminar;
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constantes no objeto;
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contratação;
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referido serviço e estreitar o relacionamento com as empresas do ramo.

3. QUANTITATIVO

 Item                                    Descrição Qtde.

 1 Assinatura de Entroncamento Digital Bidirecional E1 
  com 30 canais e 100 DDR Ilimitado Brasil 10

 2 Licença Ramal Básica 900

 3 Licença Ramal Avançada 100

+ G+ H"0,'5'()!*+/'"%,-"()!*+-;1'"0)!*+1&!$&'/'()!+-+
+ + 5! '()!+3-+'1'&-5>!+#;!+ !/+I!",-+ JKK

+ L+ H"0,'5'()!*+/'"%,-"()!*+-;1'"0)!*+1&!$&'/'()!+-+
  locação de Headset 100

4. NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CONSULTA
'M+ N+ 1&-0-",-+  !"0%5,'+ # '&O+ 3.01!"B=-5+ "!+ 0.,-+ 3'+ DEF+ P"!='5./'Q/$Q$!=Q4&M*+

na página Licitações. D!3-&)!+ 0-&+ 0!5. .,'3'0+ ."C!&/'(?-0+ 1-5!+ -"3-&-(!+
eletrônico diretoria.ti@pnl.mg.gov.brQ+N+ !"0%5,'+# '&O+3.01!"B=-5+"!+período 
de 29/07/2022 a 04/08/2022;

4M+R%-0,.!"'/-",!0*+ 0%$-0,?-0+ -+ &-1!0,'0+ '!+ 3-=-&)!+ 0-&+ -" '/.">'3!0+
-; 5%0.='/-",-+1'&'+!+-"3-&-(!+-5-,&S". !+diretoria.ti@pnl.mg.gov.br+',2+!+3.'+
04/08/2022, com o título “Consulta Pública – Telefonia IP – PNL”.

c) Esta consulta não constitui compromisso de licitação ou de contratação por 
parte do Município de Nova Lima;

d) As pessoas jurídicas  interessadas não devem cobrar quaisquer valores, 
mesmo que a título de compensação de despesas pela submissão das 
&-01!0,'0*+ 3-/!"0,&'(?-0*+ 3.0 %00?-0+ !%+ 1!&+ A%'5A%-&+ !%,&!+ /!,.=!+
decorrente desta Consulta Pública. 

e) O Município de Nova Lima reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar quaisquer 
ou todas as respostas a esta Consulta Pública.

5. QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS
'M+ N+1-00!'+8%&B3. '+.",-&-00'3'+,-/+ !"3.(?-0+3-+1&-0,'&+!+0-&=.(!+3-0 &.,!+"!+
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são os itens de impedimento e o motivo.

b) A pessoa jurídica interessada possui interesse em conhecer nossas 
."0,'5'(?-0+'",-0+3-+0-+/'".C-0,'&+"-0,'+ !"0%5,'T

 M+ N+1-00!'+8%&B3. '+1!00%.+!%,&'0+0!5%(?-0+A%-+',-"3'/+'!+V%". B1.!T+W-+0./*+
tem interesse em apresentá-las?

d) A pessoa jurídica tem interesse em indicar pontos de atenção na solução 
,2 ". '+A%-+'+D&-C-.,%&'+3-='+!40-&='&T

e) Qual o prazo necessário para migração de todo sistema de cabeamento 
atualmente usado pela prefeitura de Nova Lima para a Solução Integrada de 
Telefonia IP em Nuvem, contemplando a disponibilização de aparelhos de 
telefonia IP, headset, ramais IP, softphone, PABX em nuvem?

CM+ R%'5+0!5%()!+'0+.",-&-00'3'0+'1&-0-",'/+1'&'+!0+5! '.0+ !/+3.# %53'3-+3-+
acesso à internet?

5. RESPOSTAS
As respostas e questionamentos serão publicadas no link do Município de Nova 
F./'+X+"!='5./'Q/$Q$!=Q4&Y1!&,'5X,&'"01'&-" .'Y-3.,'.0*+-/+',2+ZK++P3-6M+3.'0+[,-.0+
após o encerramento da consulta.

Nova Lima, 28 de julho de 2022
Fábio Lima Jardim - Diretor de TI / SEMAD

Henrique Aparecido Pimenta - Secretário Municipal de Administração

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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Belo Horizonte, 22 de julho de 2022.+I)' 3!(+J)"(%+K)&(+C+B#')&('

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de
serviços de transporte de passageiros, conforme especificações
constantes no Termo de Referência, em atendimento as
necessidades das secretarias e setores vinculados à Prefeitura
Municipal de Caparaó/MG. Data da sessão pública: 12/08/2022 às
15:00, endereço: 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, 28 de julho de 2022. Lia
Débora Cardoso - Pregoeira Oficial.

REVOGAÇÃO

Edital nº: 069/2022. Processo SEI nº: 
2300.01.0113065/2022-59. O Diretor Geral 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 

Aviso de Resultado de Julgamento, Adjudicação e Homologação 

no dia 28/07/2022 do Processo Licitatório nº. 141/2022, Pregão n° 

78/2022. Abertura de processo Licitatório para Registro de Preços 
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com apresentação dos trabalhos compreendo memória de cálculo 
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Assim sendo adjudico e homologo em nome da vencedora. Robert 
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Urbano e Serviços. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública nº 004/2022

O Município de Nova Lima torna 

público que realizará licitação na 

modalidade Chamada Pública nº 
004/2022. Objeto:  Suco 100% 
Integral para os alunos da rede 
municipal de ensino.  A abertura 

dar-se-á no dia 25/08/2022 às 

09:00h na Rua Bias Fortes, nº 62 

– 2° andar, Centro – Nova Lima/

MG. O Edital estará disponível a 

partir do dia 29/07/2022 no site 

www.novalima.mg.gov.br e no 

departamento de Contratos e 

Licitações da Prefeitura Municipal 

de Nova Lima. 

Nova Lima, 28 de julho de 2022. 

João Marcelo Dieguez Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS/MG
A Prefeitura Municipal de Mamonas/MG, torna público o Procedimento
Licitatório Processo nº 064/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 043/2022,
abertura no dia 12/08/2022 às 14:00, cujo objeto é a contratação exclusiva
de empresa ME/EPP ou equiparadas para aquisição de móveis e
equipamentos de informática, para o fortalecimento das ações de imunização
do município de Mamonas Resolução SESMG nº 6.985, de 20 de
dezembro de 2019. Fone: 038 3814-1126 - E-mail:
licitacao@mamonas.mg.gov.br/ site https://mamonas.mg.gov.br/

Mamonas/MG, 28 de julho de 2022
Valdeci Custodio Jorge - Prefeito

 INTERNATIONAL BUSINESS CHAMBER OF BRAZIL 
(CÂMARA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DO BRASIL - CINBR)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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MARIANA COSTA BAHIA FREIRE - Diretora Executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços - nº 69/2022

O Município de Nova Lima torna 
público, que fará realizar o Pregão 
Eletrônico Registro de Preços - 
nº 69/2022. Licitação Exclusiva 
- ME/EPP LC 123/06. Objeto: 
Eventual e futura aquisição de 
livros destinados à manutenção do 
acervo das bibliotecas escolares 
da Rede Municipal de Ensino. Data 
de realização 10/08/2022 às 09:00 
h. O edital poderá ser retirado 
no site www.novalima.mg.gov.
br, em Portal da Transparência/
Publicações. 

Nova Lima, 29 de julho de 2022. 

A Pregoeira

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 021/2022, tipo menor
preço Por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição
de veículo (Tipo Pick-Up) conforme Convênio de Saída 1491001914/2022/
SEGOV/PADEM, cujo credenciamento se dará às 09:00 horas do dia 19
(dezenove) 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, 29 de julho de 2022
Niclei Alves Nunes - Pregoeiro
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HOJE EM D I A B E LO HOR I ZONTE

Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 

Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 194/2022, Pregão n° 

117/2022. Menor preço por item. Registro de preços para Aquisição 
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AREZZO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8

Código CVM nº 02234-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”), vem pela 
presente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e 
dos arts. 3º e 5º da Resolução CVM 81/22 (“RCVM 81/22”), convocar 
a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 29 de agosto de 2022, às 09h, de forma 
exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar a respeito da 
seguinte ordem do dia: (i) o Instrumento Particular de Protocolo e 
 !"#$%&'()*+ ,-+ ./&*01*0'()*+ ,-+ 2(3-"+ ,'+ 4!/"-#+ 25-/&$'6-/#*+ -+
./#-06-,$'()*+ 4727+ 89Sunset”) pela Companhia (“Protocolo e 
 !"#$%&'()*”); (ii) o aumento do capital social e a emissão de novas 
'(3-"+ ,'+ :*61'/;$'+ -6+ ,-&*00</&$'+ ,'+ ./&*01*0'()*+ ,-+ 2(3-"=+ /*"+
#-06*"+,*+>0*#*&*?*+-+  !"#$%&'()*+ 89+,&*-.*-'()*/01/2(31"”), cuja 
-%&@&$'+ -"#@+ "!A*0,$/','+ '*+ $61?-6-/#*+ 8*!+ 0-/B/&$'=+ &*/C*06-+
'1?$&@D-?E+,-+,-#-06$/','"+&*/,$(3-"+"!"1-/"$D'"+-+'*+',D-/#*+,'+,'#'+
,-+C-&;'6-/#*=+/*"+#-06*"+,*+>0*#*&*?*+-+ !"#$%&'()*F+8$$$E+'+0'#$%&'()*+
da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores 
Ltda. como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação 
,*+D'?*0+-&*/G6$&*=+'1!0',*+1-?*+6H#*,*+,*+I!J*+,-+&'$J'+,-"&*/#',*+
'+ D'?*0+ 10-"-/#-=+ ,'"+ '(3-"+ ,'+ 4!/"-#+ '+ "-0-6+ $/&*01*0','"+ 1-?'+
Companhia (“4'!0*/01/25'6$'()*”); (iv) o Laudo de Avaliação; (v) a 
./&*01*0'()*+,-+2(3-"=+&!K'+-%&@&$'+-"#@+"!A*0,$/','+'*+$61?-6-/#*+,-+
,-#-06$/','"+&*/,$(3-"+"!"1-/"$D'"=+/*"+#-06*"+-+&*/,$(3-"+10-D$"#*"+
/*+>0*#*&*?*+-+ !"#$%&'()*F+8D$E+'+'?#-0'()*+,*+'0#7+LM=+&'1!#=+,*+-"#'#!#*+
"*&$'?+,'+20-NN*=+1'0'+'K!"#'0+*+D'?*0+,*+&'1$#'?+"*&$'?+-+*+/B6-0*+,-+
'(3-"+*0,$/@0$'"+0-10-"-/#'#$D'"+,*+&'1$#'?+"*&$'?=+0-I-#$/,*+*+'!6-/#*+
-+ '+ -6$"")*+ ,-+ '(3-"+ ,-&*00-/#-+ ,'+ ./&*01*0'()*+ ,-+ 2(3-"F+
(vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos 
/-&-""@0$*"+ O+ -C-#$D'()*+ ,'"+ ,-?$A-0'(3-"+ '/#-0$*0-"=+ $/&?!$/,*+ '+
,-&?'0'()*+,'+D-0$%&'()*+,'"+&*/,$(3-"+"!"1-/"$D'"+8*!+0-/B/&$'+'+-?'"=+
&*/C*06-+*+&'"*E+-+,'+-%&@&$'+,'+./&*01*0'()*+,-+2(3-"+-+,*+'!6-/#*+
de capital. Para participação na Assembleia, o acionista deverá enviar 
"*?$&$#'()*+ ,-+ &','"#0*+ 1'0'+ *+ P-1'0#'6-/#*+ ,-+ Q-?'(3-"+ &*6+
Investidores da Companhia, por meio do e-mail ri@arezzoco.com.br, 
a qual deverá ser recebida pela Companhia, impreterivelmente, até 27 
de agosto de 2022=+ ,-D$,'6-/#-+ '&*61'/;','+ ,'"+ $/C*06'(3-"+ -+
documentos descritos a seguir (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro 
/-&-""'0$'6-/#-+,-D-0@+8$E+&*/#-0+'+$,-/#$%&'()*+,*+'&$*/$"#'+-=+"-+C*0+
o caso, de seu representante legal que comparecerá à Assembleia, 
incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, 
-+ #-?-C*/-+ -+ -/,-0-(*+ ,-+ -R6'$?+ 1'0'+ -/D$*+ ,'"+ $/C*06'(3-"+ 1'0'+
participação, e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para 
participação na Assembleia, conforme descritos a seguir. Validada a 
condição de acionista e a regularidade dos documentos pela Companhia 
para participação na Assembleia, a Companhia enviará link contendo o 
formulário de cadastramento e, uma vez realizado o cadastro, após 
&*/%06',*+ -+ D'?$,',*+ 1-?'+ :*61'/;$'=+ *+ '&$*/$"#'+ 0-&-A-0@=+ '#H+ ST+
;*0'"+ '/#-"+ ,'+ 2""-6A?-$'=+ '"+ $/C*06'(3-"+ 1'0'+ '&-""*+ '*+ "$"#-6'+
eletrônico para participação na Assembleia. Caso o acionista não receba 
'"+$/"#0!(3-"+,-+'&-""*+&*6+'#H+ST+;*0'"+,-+'/#-&-,</&$'+,*+;*0@0$*+,-+
início da Assembleia, deverá entrar em contato com o Departamento de 
Q-?'(3-"+&*6+./D-"#$,*0-"=+1*0+6-$*+,*+-R6'$?+ri@arezzoco.com.br, 
&*6+'#H=+/*+6@J$6*=+S+;*0'"+,-+'/#-&-,</&$'+,*+;*0@0$*+,-+$/U&$*+,'+
Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. Não poderão 
participar da Assembleia os acionistas que não efetuarem o Cadastro e/
*!+/)*+$/C*06'0-6+'+'!"</&$'+,*+0-&-A$6-/#*+,'"+$/"#0!(3-"+,-+'&-""*+
na forma e prazos previstos acima. Na data da Assembleia, o registro da 
presença do acionista somente se dará mediante o acesso do sistema 
-?-#0G/$&*=+&*/C*06-+$/"#0!(3-"+-+/*"+;*0@0$*"+-+10'N*"+,$D!?5','"+1-?'+
Companhia. A Companhia ressalta que será de responsabilidade 
exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos 
com a utilização das plataformas para participação da Assembleia por 
sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por 
V!'$"V!-0+,$%&!?,',-"+,-+D$'A$?$N'()*+-W*!+,-+6'/!#-/()*+,-+&*/-J)*+
e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da 
:*61'/;$'7+X*"+ #-06*"+ ,*+ '0#7+ YSZ+ ,'+ [-$+ ,'"+4727+ -+ ,*+ '0#7+ Y\+ ,*+
-"#'#!#*+,'+:*61'/;$'+-+-6+ ?$/;'+&*6+'"+*0$-/#'(3-"+&*/"#'/#-"+,*+
$#-6+YS7S+,*+]*06!?@0$*+,-+Q-C-0</&$'=+1'0'+1'0#$&$1'0+,'+2""-6A?-$'=+*"+
acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, 
além de cópia simples do documento de identidade e cópia simples dos 
atos societários que comprovem a representação legal: (i) comprovante 
-J1-,$,*+ 1-?'+ $/"#$#!$()*+ %/'/&-$0'+ 10-"#',*0'+ ,*"+ "-0D$(*"+ ,-+
-"&0$#!0'()*+ ,'"+ '(3-"+ ,'+ :*61'/;$'+ &*6=+ /*+ 6@J$6*=+ L+ ,$'"+ ,-+
'/#-&-,</&$'+,'+,'#'+,'+0-'?$N'()*+,'+2""-6A?-$'F+8$$E+&^1$'+"$61?-"+,*+
instrumento de outorga de poderes de representação; e (iii) relativamente 
'*"+'&$*/$"#'"+1'0#$&$1'/#-"+,'+&!"#^,$'+C!/5UD-?+,-+'(3-"+/*6$/'#$D'"=+
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo 
^05)*+&*61-#-/#-+&*6=+/*+6@J$6*=+L+,$'"+,-+'/#-&-,</&$'+,'+,'#'+,'+
realização da Assembleia. O representante do acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, 
devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto 
social; e (b) ato societário de eleição do(s) administrador(es) que (b.i) 
comparecer(em) à Assembleia como representante da pessoa jurídica, 
ou (b.ii) assinar(em) procuração para que terceiro represente acionista 
pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação 
dos cotistas na Assembleia caberá à instituição administradora ou 
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o 
representante da administradora ou gestora do fundo, além dos 
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à 
administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do 
fundo. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes 
de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos 
#-06*"+,*+'0#7+YSZ=+_+YM+,'+[-$+,'"+4727+`6+&!610$6-/#*+'*+,$"1*"#*+/*+
art. 654, §1º e §2º do Código Civil, a procuração deverá conter indicação 
,*+ ?!5'0+ */,-+ C*$+ 1'""','=+ V!'?$%&'()*+ &*61?-#'+ ,*+ *!#*05'/#-+ -+ ,*+
outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos 
1*,-0-"+&*/C-0$,*"=+&*/#-/,*+*+0-&*/;-&$6-/#*+,'+%06'+,*+*!#*05'/#-=+
*!=+ '?#-0/'#$D'6-/#-=+ &*6+ '""$/'#!0'+ ,$5$#'?=+ 1*0+6-$*+ ,-+ &-0#$%&',*+
,$5$#'?+-6$#$,*+1*0+'!#*0$,',-"+&-0#$%&',*0'"+D$/&!?','"+O+.:>Ra0'"$?=+*!+
&*6+'""$/'#!0'+-?-#0G/$&'+&-0#$%&','+1*0+*!#0*"+6-$*"+V!-=+'+&0$#H0$*+,'+
Companhia, comprovem a autoria e integridade do documento e dos 
signatários. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente 
poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja 
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição 
%/'/&-$0'=+ &*/"*'/#-+ 10-D$"#*+ /*+ '0#7+ YSZ=+ _YM+ ,'+ [-$+ ,'"+ 4727+ 2"+
pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas 
por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou 
estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade 
de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado 
(Processo CVM RJ2014/3578, j. 4.11.2014). Os documentos dos 
acionistas expedidos no exterior devem ser notarizados por Tabelião 
>BA?$&*=+"-0+'1*"#$?',*"+*!=+&'"*+*+1'U"+,-+-6$"")*+,*+,*&!6-/#*+/)*+
seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), 
?-5'?$N',*"+-6+:*/"!?',*+a0'"$?-$0*=+#0',!N$,*"+1*0+#0',!#*0+K!0'6-/#',*+
matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e 
P*&!6-/#*"7+ b"+ ,*&!6-/#*"+ -+ $/C*06'(3-"+ 0-?'#$D*"+ O"+ 6'#H0$'"+ '+
serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas no 
site da Companhia (https://ri.arezzoco.com.br/), da CVM (http://
www.gov.br/cvmE+-+,'+ac+4727+d+a0'"$?=+a*?"'=+a'?&)*+8http://www.
b3.com.br), incluindo a Proposta da Administração contendo também 
$/C*06'(3-"+&*61?-6-/#'0-"+0-?'#$D'"+O+1'0#$&$1'()*+/'+2""-6A?-$'+-+
ao acesso por sistema eletrônico. 71""'6#'8"1/ 9!1/ ,)*/ :'51-;/ '/
.*""$<$6$0'01/01/&*=.'-1&1-/%"$&'=1,#1/>/2""1=<61$'?/!='/51@/
9!1/"1-;/-1'6$@'0'/1A&6!"$5'=1,#1/01/=*0*/0$B$#'6C/a-?*+e*0$N*/#-=+
29 de julho de 2022. Alessandro Giuseppe Carlucci Presidente do 
Conselho de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO

PMI/SMA/CONTRATOS Nº 005/2022

A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Secretaria Municipal de 
Administração torna público que a partir do dia 29/07/2022 até o dia 
30/08/2022, procederá  o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para 
prestação de serviços médicos especializados visando o atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, nas dependências 
da Secretaria Municipal de Saúde, ou local por ela indicado, por 
preço unitário conforme proposta do edital de Credenciamento nº 
005/2022.
Cópia do edital referente a este  !"#"$%&'("$)*+ "+ ,-'.&/%'01*+
poderá ser adquirida junto a Coordenadoria de Contratos da Prefeitura 
Municipal de Itabira, no horário de 12:00 às 17:00 horas, no período 
de 30 (trinta) dias, a partir do dia 29/07/2022,  através do e-mail 
contratositabira@yahoo.com.br.
A entrega dos envelopes deverá ser realizada na Diretoria de 
Atendimento e Protocolo, 1° andar, da Prefeitura Municipal de Itabira, 
até às 14:00 h do dia 30/08/2022 e o início da reunião de abertura 
dos envelopes dar-se-á dia 30/08/2022, às 14h 30 min, no Auditório, 
andar térreo, no prédio da Prefeitura Municipal de Itabira.

Itabira, 28 de julho de 2022. 

 *(&221*+324"%&'.+#"+ !"#"$%&'("$)*
Grace Anne Rosa Fonseca

Alice Teixeira Pontes
Débora Camilo de Alvarenga

Viviane Duarte Santos
Natália Franco Barbosa Andrade

Stefany dos Reis Elias

27ª. Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG. Edital de Citação prazo de 20 dias. 
O Dr. Cássio Azevedo Fontenelle, MM. Juiz de Direito da 27ª. Vara Cível desta Comarca, 
na forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este Juízo e respectiva Secretaria, tramitam os autos da ação de 
Procedimento Comum nº. 5147065- 04.2020.8.13.0024, requerido pela Autora: ELMAZ 
TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA , CNPJ 71.220.016/0001-
58, contra LEANDRO MAGNO TAVARES DA SILVA - ME, CNPJ de nº12.484.375/0001-
53. Em síntese, a parte autora diz em petição inicial que o réu adquiriu do autor pneus 
para caminhões, cujo pagamento foi negociado de forma parcelada, não sendo efetuado 
o pagamento dos valores, e que o valor original em atraso, referente às diversas parcelas 
das compras efetuadas pelo réu, totaliza R$3.253,50 (três mil e duzentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta centavos), e que, em 27/10/2020, atualizados monetariamente e acrescidos 
dos juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela, era de 
R$3.688,54(três mil e seiscentos e oitenta e oito reais cinquenta e quatro centavos). Diz ainda 
o autor que, baldados os esforços para receber seu crédito, outro caminho não lhe restou senão 
o de recorrer à justiça. Deu-se à causa o valor de R$3.688,54(três mil e seiscentos e oitenta e 
oito reais e cinquenta e quatro centavos) e requereu o autor ao juízo seja julgado procedente o 
pedido do Autor, para condenar o Réu pagar-lhe a quantia de R$3.688,54(três mil e seiscentos 
e oitenta e oito reais cinquenta e quatro centavos), calculada na data-base de 27/10/2020, 
devendo ser, ainda, esta quantia atualizada de acordo com o INPC, juros de mora de 1% am, 
ambos a serem contados do vencimento de cada parcela, das custas e despesas processuais 
e honorários advocatícios até a data do efetivo pagamento. Assim, tem o presente edital a 
 !"#$%"%&'%&'($)"*'"'+"*)&'*,'LEANDRO MAGNO TAVARES DA SILVA - ME, CNPJ de 
nº12.484.375/0001-53, que encontra-se em local incerto e não sabido, para todos os termos 
e atos da presente ação e, querendo, apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias. Adverte-se outrossim que, caso não seja a ação contestada no prazo legal, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros, todos os fatos articulados pelo Autor em sua petição inicial. 
Adverte-se ainda, de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E, para constar, 
expediu-se o presente edital que deverá ser publicado por 3 (três) vezes, uma vez no Diário 
-.%$($/*$0'1#&)*2!$(0'&'+&#0'3&!04'%."4'5&6&4'&3'70*!"#'%&'($*(.#"890'#0("#'&':.&'4&*/'" ;"%0'
no local de costume neste foro. Belo Horizonte, aos 1 de julho de 2022. O Dr. Cássio Azevedo 
Fontenelle. Luciano Fábio Marques de Brito, Escrivão Judicial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA - MG

Aviso de Licitação. A PM de Ninheira torna público que o PP 033/2021 
– aquisição de combustível (óleo diesel, óleo diesel s10, gasolina 
comum, gasolina aditivada e álcool) para atender a demanda da 
frota de veículos da prefeitura municipal de Ninheira/MG.  Habilitação 
10/08/2022, se encontra na íntegra no site www.diariomunicipal.com.br 
e o edital está disponível em www.ninheira.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG
O Município de Josenópolis, torna público, Proc. Licitatório nº 043/2022, Pregão Presencial 
nº 022/2022, Registro de Preços Nº 016/2022 - Objeto - Futura e eventual Aquisição de 

mobiliários e equipamentos para suprir as demandas da Escola Municipal Manoel José Lino 

em atendimento ao Termo Aditivo do Convênio 1261000914/2021 por intermediário a SEE 

 !"!#$ % &'($"!)(*&+&,"-!. !/01 *2,0-&13!)43!+0*%0$5 ! 1, +&6+"78 1!+0*1'"*' 1!.0! .&'"-!9!

Credenciamento dia 11/08/2022, 08:00 Horas - Pregoeira: Jessica Francyelle Pires Vieira, 

pelo e-mail: licita.josenopolis@gmail.com ou https://portal.josenopolis.mg.gov.br/licitacoes/

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão Eletrônico 

RP 88/2022, no dia 11/08/2022 com recebimento das propostas 

comerciais até 09h. Objeto: Registro de preços para aquisição 

parcelada de materiais de limpeza e produção de higienização 

- materiais de higiene pessoal, produtos para limpeza e 

desinfecção, utensílios para limpeza e outros - para atendimento 

as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Lagoa 

Santa, seus setores, a rede municipal de ensino e instituições 

conveniadas. O edital na íntegra estará disponível nos sites 

www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Frederic Henrique Magalhães de Albuquerque /Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

O município de Itabira COMUNICA que está revogado o PREGÃO 
NA FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 071/2022, 
PROCESSO 117/2022, cujo objeto consiste na Aquisição de 
conjunto de robótica educacional, conjunto educacional para 
estudantes do 1º e 2º ano ensino fundamental, conjunto de 
projetos Maker ensino fundamental, conjunto de projetos 
motorizados, conjunto de torneios ensino fundamental e 
 !"#$"%!&'(&)*!#(%!+&,&-"!+&."-/+&)-*-&-%("'(*&-+&"( (++/'-'(+&
da Secretaria de Educação do Município de Itabira/MG, conforme 
0$-"%/'-'(+&(&(+)( /. -12(+& !"+%-"%(+&"!&3"(4!&5&6&7(*8!&'(&
Referência do Edital, por necessidade de saneamento e revisão 
de questões apontadas em impugnações com potencial de afetar 
o certame em sua integralidade. Outras informações poderão ser 
obtidas na Diretoria de Compras, 2º andar da Prefeitura, (68-/9&
compras.sma@itabira.mg.gov.br, na Avenida Carlos de Paula 
Andrade nº 135 – Centro – Itabira/MG – Telefone (31) 3839-2163 – 
3839-2739 - 3839-2336, de 2ª a 6ª feira, no horário de 12 às 18 horas. 
ID BANCO DO BRASIL 950946.

Itabira, 28 de julho de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO/MG
Objeto: Torna público o edital de licitação 055/2022, Pregão Presencial 012/2022, 
compreendendo ao registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de equipamentos 
permanentes diversos, em atendimento ao Departamento Municipal de Administração do 
Município de Santo Hipólito, a realizar-se no dia 10/08/2022 às 13:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal. O Edital e anexos se encontram a disposição no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal situada à Rua Emir Sales, nº 85, Centro, Santo Hipólito/MG, 
ou pelo e-mail: licitacao@santohipolito.mg.gov.br, ou pelo site: www.santohipolito.mg.gov.br.

Luiz Filipe Camilo ! "#$%&$'#& ()*'+,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO 

O município de Itabira torna público que fará realizar PREGÃO NA 
FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 098/2022, 
PROCESSO 164/2022, cujo objeto consiste no Registro de 
preços, por item, para eventual aquisição de materiais elétricos 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do 
 !"#$%&#'()*(+,-.#/-0 12($'"3'/4*(5!-",#)-)*6(*(*6&*$#7$-89*6(
constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital, com 
vigência de 12 (doze) meses. A data limite para recebimento e 
abertura das propostas será dia 10/08/2022 às 12 horas e o início da 
disputa do pregão dar-se-á no dia 10/08/2022 às 13 horas. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.
com.br (ID BANCO DO BRASIL 952817), no https://www.itabira.
mg.gov.br/ (Menu: Licitação – Editais de Aquisição), e-mail: compras.
sma@itabira.mg.gov.br , ou no 2º andar da Prefeitura, na Avenida 
Carlos de Paula Andrade nº 135 – Centro – Itabira/MG – Telefone (31) 
3839-2336 – 3839-2163, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8 às 18 horas, 
a partir do dia 29/07/2022.

Itabira, 28 de julho de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO 

O município de Itabira torna público que fará realizar PREGÃO NA 
FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 085/2022, 
PROCESSO 138/2022, cujo objeto consiste na Aquisição de Tela 
de Projeção Retrátil, Projetor Multimídia e Cabo HDMI para 
atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal de Itabira/MG, conforme quantidades e 
 !" #$%#&'( !)#*+!,&+, !)+*)-+ .*)/)0)1 23*)4 )5 6 27+#$&)0)4*)
Edital. A data limite para recebimento e abertura das propostas será 
dia 10/08/2022 às 08 horas e o início da disputa do pregão dar-se-á 
no dia 10/08/2022 às 09 horas. O Edital encontra-se à disposição 
dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br (ID BANCO 
DO BRASIL 948122), www.itabira.mg.gov.br  (Menu: 8$#$,&'9*) 0)
Editais de Aquisição), e-mail compras.sma@itabira.mg.gov.br, ou 
na Diretoria de Compras 2º andar da Prefeitura, na Avenida Carlos 
de Paula Andrade nº 135 – Centro – Itabira/MG – Telefone (31) 3839-
2336 – 3839-2238, de 2ª a 6ª feira, no horário de 12 às 18 horas, a 
partir do dia 29/07/2022.

Itabira, 28 de julho de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

 PREFEITURA MUNICÍPAL DE JAÍBA/MG - AVISO DE ANULAÇÃO - 
PROCESSO Nº 098/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 - SRP 
N° 024/2022.  !"#$%&'("%!) () *+#,$-.(,$/() .!",$%() "!) ,&'0!) &0$,$%!) 1&2()
 !0$##3!) %&) 4'&53!) *+",(%() !) 1'!.&%$0&",!) 2$.$,(,6'$!7) ,!'"() 1892$.!) 1('()
!) .!":&.$0&",!) %!#) $",&'&##(%!#) ;+&)ANULOU) ,!,(20&",&) () <$.$,(=3!) ">)
?@ABC?CC7)"() D!'0()%&)4'&53!)E2&,'F"$.!7);+&) ,&0).!0!)!9*&,!)()G+,+'()&)
E/&",+(2)H;+$#$=3!)%&)I(,&'$(2)%&)<$01&J(7)K$5$&"&)&)L+,'!#7)"!#),&'0!#)%!)
(',M)NO7)%()<&$)G&%&'(2)">)PMQQQBOA)&)(2,&'(=R&#M)S(T9(7)CP)%&)*+2:!)%&)C?CCM)
U&6-2!)V!0&#) ($'&#)W)4'&5!&$'!)L-.$(2M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG
O Município de Josenópolis, torna público, Proc. Licitatório nº 042/2022, Pregão 
Presencial nº 021/2022 - Objeto - Contratação de empresa para o fornecimento de 

licença e manutenção de software educacional (diário eletrônico), destinado à Rede 

 !"#$#%&'( )*( +",#"-( )-(  !"#$.%#-( )*( /-,*"0%-'#,1(  21( $-"3-45*( *,%*$#6$&78*,(

constantes do edital - Credenciamento dia 10/08/2022, 08:00 Horas - Pregoeira: 

Jessica Francyelle Pires Vieira, pelo e-mail: licita.josenopolis@gmail.com ou

https://portal.josenopolis.mg.gov.br/licitacoes/

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 

Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 199/2022, Pregão 

n°121/2022. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

divisórias e prestação de serviços de remanejamento de divisórias 

e instalação de estruturas para atender a Secretaria Municipal 

de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, Coordenadoria de Trânsito, Secretaria Municipal de 

Obras, Desenvolvimento Urbano e Serviços. Data de Apresentação 

de Envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 15/09/2022. O Edital 

encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, 

nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. 

Telefax: (35)3694-4023. Wilson Rodrigues Ribeiro – Subsecretaria de 

Compras e Licitações.

MUNICÍPIO DE MACHADO

Extrato do XIII Termo Aditivo à Ata RP n° 006/2022
Partes: Município de Machado/Batuta Supermercado Ltda EPP - Processo licitatório 
392/2021 Pregão 085/2021. Objeto: Alteração de valor do item LEITE CONDENSADO, 
registrados pelo FORNECEDOR, no Pregão em epígrafe, em decorrência do equilíbrio-
econômico. Vigência: 25/01/2023.

MUNICÍPIO DE MACHADO

Extrato do IX Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 031/2019

Partes: Município de Machado / Joaquim Paulino da Costa Neto - Processo Licitatório 

n.º: 091/2019. Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato 031/2019. Assinatura: 

12/07/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 
Aviso de pregão – nº 080/2022- Processo 000241/2022 REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. Data 12/08/2022 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 ICARAI DE MINAS

Torna público que realizará: Proc 54/22 PPRP 16/22 - RP para prestação 
de serviços de serralheria - Credenciamento: 11/08/22, às 08:00h. sessão 
 !"#$%&'(()*+),,-'$.'*+&**'/ 0$.1'Proc 55/22 PPRP 17/22 - RP para prestação 
de serviços de comunicação visual- Credenciamento: 11/08/22, às 13:00h. 
.2..3 ' !"#$%&'(()*+),,-'$.'(4&**'/ 0$.1

www.icaraideminas.mg.gov.br, licitação@icaraideminas.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº. 161/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
50/2022. O município de Janaúba/MG torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 10 de agosto de 2022, às 10:00, no endereço 
http://comprasbr.com.br, processo licitatório n° 161/2022, na modalidade pregão 
eletrônico n° 50/2022, para aquisição de doces e guloseimas para comemoração da 
semana da criança nas escolas deste município, conforme especificações constantes 
no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida  junto ao setor de licitações, 
no referido endereço supracitado, no horário de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, 
assim como no site: www.janauba.mg.gov.br. Janaúba-MG, 28 de julho de 2022. 

Tamiris Greycielle de Paula Borges - Assessora Especial em Licitações. 
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                               AVISO DE ALTERAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL

        CHAMADA PÚBLICA Nº 193/2022

OBJETO: contratação de estabelecimentos médico-hospitalares para realização

de esterilização cirúrgica de cães e gatos e identificação por microchip, em

atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, através do Secretário Municipal de

Saúde, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais

possa interessar que ALTERA a minuta do contrato da Chamada Pública nº

193/2022, de modo a condicionar a vistoria técnica no estabelecimento/

castramóvel à garantia de execução do contrato, ficando incluídas as cláusulas

2.3, 2.4 e 2.5 e alterada a cláusula sétima.A nova minuta está disponível no

portal de licitações da Prefeitura www.uberlandia.mg.gov.br.Uberlândia, 28 de

julho de 2022.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário

Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG 

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 015/2022. O Município 
de Nanuque/MG torna público que às 09h do dia 12 de agosto de 2022 
estará realizando a sessão pública para abertura da sessão de Licitação 
correlato ao Processo Licitatório nº 169/2022- Tomada de Preços nº 
015/2022 o qual tem por objeto a contratação de empresa para 
execução de portal na entrada da cidade de Nanuque – mg.  

Município de Nanuque, 26 de julho de 2022 
Larissa Freitas de Jesus - Presidente da CPL. 

�
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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 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG 
Aviso de Retificação de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 20/2022 - 
OBJETO: Aquisição com entrega imediata de 02 veículos de passeio 
zero km para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS. Na publicação do Jornal “Hoje em Dia” do 
dia 28/07/2022 pg. 05. Onde se lê: Recebimento das propostas: 
28/07/2022 às 09:30h até 09/08/2022 às 09:30h. Abertura das 
propostas: 09/08/2022 às 10:00h. Início da sessão de disputa de 
preços: 09/08/2022 às 10:10h. Lêia-se: Recebimento das propostas: 
29/07/2022 às 07:30h até 10/08/2022 às 07:30h. Abertura das 
propostas: 10/08/2022 às 08:00h. Início da sessão de disputa de 
preços: 10/08/2022 às 08:10h. Outras Informações permanecem 
inalteradas.  

Porteirinha/MG, 28/07/2022. Advá Mendes Silva – Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO

         PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 419/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE

COMPRAS - Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de

Central de Água Gelada, Bebedouro Industrial e Bebedouro de Coluna.A

sessão pública na Internet para recebimento das propostas estará aberta até

às 09:00 horas do dia 17/08/2022, no endereço https://www.gov.br/compras/

pt-br. Uberlândia/MG, 28 de julho de 2022.Mônica Maria Costa.Diretoria de

Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 422/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE

COMPRAS - Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de

óleo lubrificante 2 tempos.A sessão pública na Internet para recebimento das

propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 16/08/2022, no endereço

https://www.gov.br/compras/pt-br. Uberlândia/MG, 28 de julho de 2022.Mônica

Maria Costa.Diretoria de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 421/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE

COMPRAS - Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de

Consultório Odontológico. A sessão pública na Internet para recebimento das

Propostas, estará aberta até as 09:00 horas do dia 18/08/2022, no endereço

www.gov.br/compras/pt-br.Uberlândia-MG, 28 de julho de 2022.Mônica Maria

Costa.Diretoria de Compras
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