
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, 
torna público o Processo Licitatório n°067/2022 - TP 002/2022 - contratação de empresa 
de engenharia para execução de obra de pavimentação de via pública com bloquetes 
sextavados na Comunidade Rural de Bom Sucesso, data de abertura de envelopes dia 
25/08/2022 as 09h00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Pedras de Maria 
da Cruz. Informações (38) 3622-4140, 99744-2271, www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou 
licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br 

Rafael Barcelos Silva - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, 
torna público o Processo Licitatório n°069/2022 - TP 003/2022 - contratação de empresa 
de engenharia para execução de obra de construção de prédio Escolar na Comunidade Rural 
de Vila Canabrava, comunidade rural deste município, com fornecimento de mão-de-obra e 
materiais, data de abertura de envelopes dia 29/08/2022 as 09h00min, na sala de licitações da 
Prefeitura municipal de Pedras de Maria da Cruz. Informações (38) 3622-4140, 99744-2271, 
www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br  

Rafael Barcelos Silva - Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

ERRATA

Credenciamento n.º 011/2022

Processo 
Licitatório n.º 0359/2022

O Município de Nova Lima, torna 

público que o Aviso de Licitação 

para a realização do Credencia-

mento n.º 011/2022, Processo 

Licitatório n.º 0359/2022. Objeto: 

Credenciamento de pessoas físi-

cas e jurídicas que se interessem 

em realizar o Credenciamento de 

Barracas e Seleção de Interessa-

dos para Expor no evento “Sema-

na das Juventudes”, foi publicado 

erroneamente. Nova Lima, 05 de 

agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IBIAÍ/MG 

Republicação: Processo nº 

068/222 PP nº 040/22. OBJETO: 

Permissão Onerosa de Uso de 

Bem Público, relativo aos imóveis 

(quiosques) localizados na 

Avenida São Francisco, na orla 

fluvial às margens do Rio São 

Francisco. Nova Data da Sessão: 

19/08/2022 às 09:00 hs. Edital: 

Prefeitura, solicitados pelo e-mail: 

setordelicitacao.ibiai@hotmail.co

m ou no Site. 

Ibiaí, 04/08/22   

Elaine Fernandes-Pregoeira. 
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ITALMAGNESIO NORDESTE S/A - CNPJ/MF nº 16.935.579/0001-14 � NIRE: 31.300.043.070
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam os senhores acionistas da 
Italmagnésio Nordeste S/A. convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que 
se realizará, na sua sede social à Rua Salvador Roberto, nº 1.853, Várzea da Palma, Estado de Minas 
Gerais, Cep. 39260.000, em primeira convocação às 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2.022 e 
em segunda chamada às 09:30 da mesma data, se for o caso, com a seguinte Ordem do Dia: Em 
assembléia geral Extraordinária: (i) Destituição do Presidente da companhia, em vista de falecimento; 
(ii) Eleição da Nova Diretoria da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembléia 
mediante apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º do artigo 
126 da lei nº 6.404/76. Várzea da Palma, 03 de Agosto de 2.022. Claudio Trincanato -  Diretor.

EDITORES-EXECUTIVOS
Ana Paula Lima
Lunarde Teles (Imagem)

GERAL: (31) 3253-2205 

COMERCIAL - SP/RJ/DF/MG
Rodrigo Cheiricatti

rodrigo.carvalho@hojeemdia.com.br

MERCADO LEITOR
circulacao@hojeemdia.com.br

RELACIONAMENTOCOMOCLIENTE
(31) 3253-2205
atendimento@hojeemdia.com.br

REDAÇÃO

Rua dos Pampas, 484, Prado
CEP: 30.411-030 - Belo Horizonte-MG

IRACEMABARRETO
Editora Chefe

RODRIGO CHEIRICATTI
DIRETOR-EXECUTIVO
rodrigo.carvalho@hojeemdia.com.br

EDIMINAS S/A
Editora GráVca Industrial de MG

PUBLICIDADE LEGAL - EDITAIS E BALANÇOS
Gisele Mara de Castro - (31) 98932-2445

fonados@hojeemdia.com.br

(31) 3253-2205 - (31) 98884-6999

(31) 98466-5170 
Simone Amorim - (31) 99642-9883

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO/MG 
Pregão Eletrônico nº 39/2022. Torna público através do Sr. Prefeito, Cristiano Geraldo da 
Silva, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº 110/2022, do tipo menor preço 
item, objetivando a aquisição de VEICULOS TIPO PICK-UP 0 KM para as Secretarias 
Municipais. A entrega das propostas será até às 08:20 horas do dia 22/08/2022. A abertura 
da sessão será às 08:30 horas do dia 22/08/2022, pela plataforma 
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital encontrasse disponível em 
www.capitolio.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 
Pública nº 013/2022

O Município de Nova Lima torna 
público que realizará licitação na 
modalidade Concorrência Pública 
nº 013/2022. Objeto: execução de 
serviços de Preservação, Contro-
le, Operação e  Manutenção do 
Sistema de Captação de água, 
Bombeamento e Campos existen-
tes do Centro de Treinamento das 
Categorias de Base, localizado na 
Rua Professor Jason Albergaria, 
n.º 2050, Honório Bicalho, Nova 
Lima/MG. A abertura dar-se-á 
no dia 14/09/2022 às 09:00 h na 
Rua Bias Fortes, nº 62 – 2° andar, 
Centro – Nova Lima/MG. O Edital 
estará disponível a partir do dia 
08/08/2022 no site www.novalima.
mg.gov.br e no Departamento de 
Contratos e Licitações da Prefeitu-
ra Municipal de Nova Lima. 

Nova Lima, 05 de agosto de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 088/2022. Processo SEI nº: 
2300.01.0267645/2021-21. O Diretor Geral do 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO/MG

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São 
Francisco/MG torna público que 
fará realizar Processo Licitatório 
nº 085/2022 na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 025/2022, cujo 
objeto prevê futuras Aquisições 
de equipamentos e materiais 
permanentes, a serem adquiridos 
por intermédio da Proposta MS N° 
13512.168000/1210-08, destinados 
a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: às 08:00 horas do dia 
24/08/2022. Ass.: Miguel Paulo 
Souza Filho - Prefeito Municipal. 
Informações e Esclarecimentos: 
(38) 99244-0099 ou via e-mail: 
licitacao@saofrancisco.mg.gov.br.
Consulta ao Edital: 
www.saofrancisco.mg.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

SUSPENSÃO “SINE DIE” 

PREGÃO 
PRESENCIAL N.º: 206/2021

O Município de Nova Lima co-
munica, que está suspenso “sine 

die” o Pregão Presencial N.º: 
206/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em 
serviços de fornecimento, ins-
 !"!#$%&' (%)*+,-!#$%&' .,/%- 0'
 1()2(%'0'+!-!) 2!'/!-!'3%",#$%'
40' 52/0-(%)60-+7)(2!&' (%) 08-
plando hardware e software, 
2)(",2)4%'392 (:'0';%-)0(280) %'
40'  -02)!80) %.' /!-!' !' 0<,2-
/0'40'=>' 4%'?,)2(@/2%' 40'A%6!'
Lima, destinando itens exclusiva-
mente para ME/EPP conforme art. 
48, III da LC 123/06 alterada pela 
LC 147/14. 

Nova Lima, 05 de agosto de 2022. 

B'C-0+%02-!

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE REABERTURA 
DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 34/2022

O Município de Nova Lima, torna 
público através de sua Pregoeira, 
que será reaberto novo prazo 
do Pregão Eletrônico 34/2022, 
tendo como objeto a presente 
contratação tem como objetivo 
atender às necessidades dos 
serviços de vigia e vigilante 
armado patrimonial, diurna e 
noturna, de forma a garantir a 
segurança das instalações na 
sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Lima – MG e prédio públicos 
Municipais. A Reabertura da 
sessão será realizada no dia 
19/08/2022 às 09:00 h. O edital 
poderá ser retirado no site www.
novalima.mg.gov.br, em Portal 
da Transparência/Publicações.

Nova Lima, 06 de agosto de 2022. 

A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Registro de 
Preços - nº 055/2022

O Município de Nova Lima tor-

na público, que fará realizar o 

Pregão Eletrônico Registro de 
Preços - nº 055/2022. Objeto: 
Eventual aquisição de lixeiras 

contêiner coletor para atender a 

Secretaria Municipal de Educa-

ção do Município de Nova Lima. 

Data de realização 19/08/2022 
às 09:00 h. O edital poderá ser 

retirado no site www.novalima.

mg.gov.br, em Portal da Transpa-

rência/Publicações. Nova Lima, 

06 de Agosto de 2022. 

A Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, torna público o 
P. L. nº 55/22 - P. E. nº 21/22. Obj.:  Contratação de empresa habilitada na área 
de Engenharia Elétrica, especializada para adequação de tarifas das contas 
de energia, devolução dos valores indevidamente cobrados, conforme previsto 
na REN nº 414 da ANEEL e suas atualizações. Abertura: dia 23/08/2022 às 
08h00m. Edital disponível no site: www.saojoaodaponte.mg.gov.br, no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br, no email: licitaponte10@gmail.com.

São J. da Ponte, 05/08/22. Guilherme Tadeu R. Santos - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG 
Aviso de Remarcação de Licitação – TP nº 01/2022 – Menor preço 
Global. Objeto: Obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara 
Municipal de Porteirinha. Motivo: Ausência de quórum dos membros da 
Comissão de Licitação por motivo de saúde. Nova data da Licitação: 
12/08/2022 às 10:00h. Local: Avenida Dalton Cunha, 411 – Bairro 
Eldorado – Porteirinha/MG. Edital disponível no setor de licitação da 
Câmara Municipal e no site: porteirinha.cam.mg.gov.br. Informações pelo 
e-mail: camaramunicipal@porteirinha.cam.mg.gov.br ou pelo fone: (38) 
3831-1158.  

Porteirinha/MG, 05/08/2022 
Rodrigo Gustavo Ribeiro Mendes 

Presidente da CPL 
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Errata e Prorrogação do 
Pregão Eletrônico RP 086/2022, no dia 19/08/2022 com 
recebimento das propostas comerciais até 09h. Objeto: 
registro de preços para fornecimento parcelado de Workstation 
 !"#$$%"&'() '!')'*+&,+!)-$),+.'&,'$),')/!+0+%*1!')21&%3% '()
de Lagoa Santa. O edital na íntegra estará disponível nos sites 
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Errata e Prorrogação do 
Pregão Eletrônico RP 088/2022, no dia 22/08/2022 com 
recebimento das propostas comerciais até 09h. Objeto: 
4+5%$*!"),+) !+:"$) '!')';1%$%:<") '!3+(','),+).'*+!%'%$),+)
(%. +=') +)  !",1:<") ,+) >%5%+&%=':<") ?) .'*+!%'%$) ,+) >%5%+&+)
 +$$"'(@) !",1*"$) '!')(%. +=')+),+$%&0+3:<"@)1*+&$A(%"$) '!')
(%. +=')+)"1*!"$)?) '!')'*+&,%.+&*")'$)$+3!+*'!%'$).1&%3% '%$)
,')/!+0+%*1!')21&%3% '(),+)B'5"')C'&*'@)$+1$)$+*"!+$@)')!+,+)
.1&%3% '() ,+) +&$%&") +) %&$*%*1%:D+$) 3"&E+&%','$9) F) +,%*'() &')
íntegra estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br 
e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA -) HI+!*1!') ,") /!+5<")
Eletrônico RP 93/2022, no dia 23/08/2022 com recebimento 
das propostas comerciais até 09h. Objeto: registro de preços 
 '!') 0"!&+3%.+&*")  '!3+(',") ,+) .'*+!%'%$) *+!' J1*%3"$)
para reabilitação nas áreas de psicopedagogia, terapia 
"31 '3%"&'(@) 0"&"'1,%"("5%') +) #$%"*+!' %') ,') !+,+) .1&%3% '()
,+) $'K,+) ,").1&%3A %") ,+) B'5"') C'&*'9) F) +,%*'() &') A&*+5!')
estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br e
www.bbmnetlicitacoes.com.br
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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 65F9-F9BC-FAF7-CB67.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2022 -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2022 - Objeto: Contratação, regionalizada

e exclusiva, de pessoa jurídica para fornecimento eventual, a depender da

necessidade e da disponibilidade financeira, de materiais de limpeza e produtos

de higiene pessoal, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria

Municipal de Educação e Esportes de Carangola/MG, localizados na Microrregião

de Muriaé (IBGE) com exclusividade a Microempresas - ME, Empresas de Pequeno

Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, tudo conforme Edital,

Termo de Referência e demais anexos. Credenciamento: 26/08/2022, das 14h às

14h e 30min - Abertura: 26/08/2022, às 14:30min - Informações: Pref. Municipal,

Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel.: (32) 3741-9600.

Carangola/MG, 05/08/2022 - Abimael Fernandes Borges - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
EDITAL RETIFICADO -  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2022
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica
a todos os interessados que fará no dia 12 de setembro de 2022 às 9h na Galeria
Salgado Filho, situado na Rua Major Vieira, 212 Loja (conjunto de salas) nº 03,
1º pavimento, Centro na cidade de Cataguases/MG, a abertura do Processo
Licitatório nº 165/2022 na modalidade Pregão Presencial nº 035/2022, Registro
de Preços nº 092/2022, Tipo menor preço por item, para registrar preços para
futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de aparelho
BIPAP com nobreak e aspirador de secreção e locação aparelho CPAP completo
em atendimento a sentenças judiciais da Secretaria Municipal de Saúde. Valor
estimado: R$ 124.079,76. Os interessados poderão adquirir o edital através do
site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes e qualquer dúvida entrar em contato
pelo tel: (32) 99940-5331 ou através do e-mail: pregaocataguases@gmail.com.
Cataguases, 04 de agosto de 2022. José Henriques - Prefeito de Cataguases.

PREFEITURA MUNICIPAL CATAGUASES/MG
EXTRATO DE EDITAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022
REGISTRO DE PREÇOS N° 094/2022 - UASG 984305

Tipo: Menor Preço por i tem. Objeto: Registrar preços para futura e
eventual contratação de empresas para aquisição de equipamentos e
mobiliários para atender às resoluções e emendas proposta à Secretaria
Municipal  de Saúde de Cataguases/MG. Data de real ização: 25 de
agosto de 2022, às 9h. Valor estimado: R$ 337.647,58. Disponibilidade
do Edital: pregaocataguases@gmail.com e pelo portal de compras do
Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Cataguases, 28
de julho de 2022. José Henriques - Prefeito de Cataguases.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2022 - UASG 984305
Tipo: Menor Preço por i tem. Objeto: Registrar preços para futura e
eventual contratação de empresa para aquisição de veiculo, tipo VAN,
para atender a Resolução SES/MG nº 8.097/2022 proposta à Secretaria
Municipal de Saúde de Cataguases/MG. Data de realização: 26 de agosto
de 2022, às 9h. Valor est imado: R$ 358.312,07. Disponibi l idade do
Edi ta l :  pregaocataguases@gmai l .com e pelo porta l  de compras do
Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Cataguases, 29
de julho de 2022. José Henriques - Prefeito de Cataguases.

PRORROGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022

REGISTRO DE PREÇOS N° 086/2022 - UASG 984305
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registrar preços para futura e eventual
contratação de empresas para aquisição de material de construção e elétrico
para atender a diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. Data de
realização: 30 de agosto de 2022, às 9h. Valor estimado: R$ 141.477,30.
Disponibilidade do Edital: pregaocataguases@gmail.com e pelo portal de
compras do Governo Federal :  www.comprasgovernamentais.gov.br.
Cataguases, 04 de agosto de 2022. José Henriques - Prefeito de Cataguases.

PRORROGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022

REGISTRO DE PREÇOS N° 090/2022 - UASG 984305
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registrar preços para futura e eventual
contratação de empresas para aquisição de materiais esportivos para
atender a diversas secretarias da Prefeitura de Cataguases. Data de
realização: 23 de agosto de 2022, às 9h. Valor estimado: R$ 391.704,42.
Disponibilidade do Edital: pregaocataguases@gmail.com e pelo portal de
compras do Governo Federal :  www.comprasgovernamentais.gov.br.
Cataguases, 04 de agosto de 2022. José Henriques - Prefeito de Cataguases.

Edital de Leilão. Poder Judiciário do Estado De Minas Gerais. 6ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/Mg. Número do Processo: 9984604-93.2003.8.13.0024. Exequente: Condomínio do Edificio 
Central Park. Executado: Onilda De Fatima Pereira De Freitas. O leilão será exclusivamente eletrônico, e realizado no site www.saraivaleiloes.com.br. O presente Edital de Leilão e demais informações 
estão disponíveis no site ou pelo telefone (31) 3207-3900.1º Leilão: início a partir da inserção do presente Edital no referido site, com encerramento no dia 08/08/2022às 17:00 horas. Se não for arrematado 
no período do 1ª leilão, imediatamente inicia-se o período do 2ª leilão.2º Leilão: no dia 25/08/2022às 14:00 horas inicia o fechamento do 2º leilão, e os bens que não receberem ofertas, ficarão disponíveis 
para repasse e recebimento de lances. Lance Mínimo: No 1º leilão será aceito o maior lanço, com valor igual ou acima da avaliação, e no 2º leilão serão aceitos lances a partir do valor mínimo determinado 
pelo Juiz, e se não houver valor estipulado, o mínimo será equivalente à de 50% da avaliação do bem, nos termos do CPC, art. 891.Descrição do Bem:Sala nº 1507 do Edifício Central Park localizado na 
Avenida Augusto de Lima, 655, Centro, Belo Horizonte/MG com área de aproximadamente 19m². MATRÍCULA:67414no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. 
AVALIAÇÃO: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) Forma De Pagamento Da Arrematação: o leilão será aberto para pagamento à vista e, se não houver oferta nesta condição, o pagamento poderá 
ser parcelado, com sinal de no mínimo 25% e o restante em até 30 parcelas. Caso no intercurso do leilão seja recebida oferta para pagamento à vista, esta prevalecerá (art. 895, inciso II, §7º, do CPC). O 
pagamento à vista ou o sinal do pagamento parcelado, deverão ser realizados, através de depósito judicial, impreterivelmente no primeiro dia útil subsequente ao leilão independente da data que constar na 
guia judicial, e o comprovante deverá ser enviado para a Leiloeira no e-mail financeiro@ saraivaleiloes.com.brna mesma data, até às 15 horas Anotações Averbadas Na Matrícula Até O Dia 23/06/2022: 
Hipoteca em favor do Banco Bradesco S/A (Av-1).Pendente de averbação da aquisição do bem pelo réu. Observação: O interessado deverá verificar junto ao Cartório de Registro de Imóveis a existência 
de novas averbações após o dia 23/06/2022.Condições do Leilão: Por ordem deste M.M Juiz, o presente leilão será regido pelo Decreto Lei 21.981/32, Código Penal, CPC, Portaria Conjunta nº 772/PR/2018 
e CTN nas seguintes condições:1º) O Leilão será realizado pela Leiloeira Ângela Saraiva Portes Souza, Matrícula 441-JUCEMG, a quem caberá 5% de comissão, na modalidade “eletrônico”, nos termos 
e condições aqui descritas. A leiloeira fica autorizada a alternar a sequência de lotes caso julgue necessário.2º) No caso de arrematação com pagamento parcelado, o sinal será depositado na forma e data 
indicadas acima, e as parcelas serão mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data da arrematação e corrigidas de acordo com os fatores de atualização monetária do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais.3º)O pagamento das parcelas, com a devida correção será efetuado em guia de depósito judicial vinculada aos autos, retiradas no site https://depox.tjmg.jus.br/portaltjmg/pages/guia/publica/ 
pelo próprio arrematante, que deverá comprovar o pagamento mensalmente com a juntada da guia devidamente quitada diretamente nos autos.4º)No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, § 4º do CPC). O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5º do CPC).5º)A venda parcelada 
será garantida por hipoteca judicial gravada sobre o próprio imóvel até a quitação.6º)No leilão para pagamento à vista ou parcelado, a comissão da Leiloeira (5%) será depositada na integralidade, na data 
do leilão ou no dia subsequente, em conta bancária da Leiloeira, que será informada na confirmação da arrematação, e o comprovante deverá ser enviado via e-mail até às 15:00 horas da mesma data.7º) 
No caso de inadimplemento ou desistência da arrematação por qualquer motivo, exceto os previstos em lei, o arrematante não terá direito à devolução da comissão da Leiloeira, que reterá o valor 
correspondente. E, na hipótese de não pagamento da comissão, a Leiloeira poderá promover a execução do valor devido nos próprios autos ou, ainda, levar o título (Auto de Arrematação) a protesto perante 
o Cartório competente(CPC, art. 515, V).8º) Nos termos da Portaria Conjunta 772/PR/2018, art. 29, “Não comprovado o depósito do lance e o pagamento da comissão no prazo determinado no edital, o 
leiloeiro público comunicará o fato ao licitante com maior lance subsequente, a fim de que este possa exercer seu direito de opção. Parágrafo único. A aplicação do disposto no “caput” deste artigo não 
isenta o licitante inadimplente do pagamento de multa, se for o caso, a ser determinado pelo juízo, e da responsabilização civil e criminal, nos termos do art. 335 do Código Penal.”. 9º)Poderá a Leiloeira 
inabilitar para participar de leilão, o licitante que não tenha cumprido com anteriores obrigações de pagamento e condições, em arrematação de leilão judicial. 10º) Para participar do leilão eletrônico, o 
interessado deverá se cadastrar e habilitar no site www.saraivaleiloes.com.br, e somente após a análise dos documentos obrigatórios e liberação do login poderá ofertar os lances. 11º)Compete ao interessado 
na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e 
localização. As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Caso as benfeitorias 
informadas no auto de avaliação não estejam averbadas na matrícula do imóvel, caberá ao arrematante sua regularização. 12º) No caso de acordo ou pagamento da dívida (remição), se requerido após leilão 
com recebimento de lance, a leiloeira será remunerada com o correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo Executado, na data do acordo ou remição. Na hipótese 
de cancelamento do leilão por motivo de pagamento da dívida ou acordo após a publicação do edital e antes do leilão, fica arbitrado os honorários de 2%sobre o valor da avaliação do bem, a ser custeado 
pelo Executado, a título de ressarcimento das despesas e serviços prestados que antecederam o leilão.13º)Nos termos do CPC/15, Art. 887, § 2º e Portaria Conjunta 772/PR/2018, art. 9º, § 2º,o presente 
edital será publicado no site: www.saraivaleiloes.com.br.14º)O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reserva-se o direito de incluir ou excluir bens do leilão. 15º) Os bens que não receberem ofertas, ficarão 
disponíveis no site para repasse e recebimento de lances.16º)A arrematação só será concluída após a homologação pelo MM. Juiz da Vara competente e julgamento de eventuais recursos.17º)A Nota de 
Arrematação será expedida pela leiloeira após trânsito em julgado de eventuais recursos e entrega do bem. 18º)Por ordem do Juízo e por força da lei, caso o devedor não seja encontrado pelo Sr. Oficial de 
Justiça, fica pelo presente Edital, intimado do leilão e dos ônus que lhe serão impostos, referidos no 12º item. 19º) Ficam desde já intimadas as partes, os coproprietários, seus cônjuges se casados forem, 
Credores Hipotecários ou Fiduciários e credores com penhoras averbadas. 20º) Após a oferta, o licitante vencedor fica obrigado ao pagamento da arrematação e da comissão da leiloeira, e não poderá por 
qualquer motivo alegar desistência. Caso tenha identificado algum vício, deverá realizar os pagamentos no prazo estabelecido neste edital, e comprovar nos autos a sua alegação. Após apreciação e decisão 
do juiz, os valores poderão ser restituídos. A desistência sem o cumprimento da obrigação será considerada “perturbação” ao leilão. 21º)Nos termos do Art. 358 do Código Penal, quem impedir, perturbar 
ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito à pena de detenção de dois 
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Por ordem deste Juízo, foi expedido o presente Edital em 07/07/2022. Ficam Intimadas as partes; por este edital, caso se encontrem em 
local incerto e não sabido. E para não haja alegação de ignorância, será este publicado na forma da lei e afixado em local de costume. Belo Horizonte, 07/07/2022. Eu, Mônica Cristina de Araújo Teixeira 
Carvalho, gerente da Secretaria, o subscrevi, por ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Cândido Fiúza Neto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 
ABAIXO/MG 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG informa 
que realizará o Tomada de Preços 001/2022– Contratação de 
empresa para prestação de serviços de reforma em prédio do 
pronto atendimento (PA) no bairro Vale do Sol, em São 
Gonçalo do Rio Abaixo/MG, no município de São Gonçalo do Rio 
Abaixo/MG. As propostas deverão ser entregues até às 09:00 
horas do dia 23/08/2022. A abertura dos envelopes será 
realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local no 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal – Rua Henriqueta 
Rubim, N.º 27 – Centro – S.G.R.A. O Edital completo poderá ser 
obtido no site http://www.saogoncalo.mg.gov.br/licitacoes.  

S. G. R. Abaixo, 05 de agosto de 2022 
Raimundo Nonato de Barcelos – Prefeito Municipal. 

 

NOVO AEON PARTICIPACOES S/A.
CNPJ: 32.879.067/0001-34
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ATIVO 8985 8989
CIRCULANTE
  Caixa e equivalentes de caixa  98.015  65.055 
  Impostos a recuperar  27  -   
;%)!"'3%'!)+<%'0+*0="!#). '>?@9A8' 'BC@9CC'
NÃO CIRCULANTE
  Partes relacionadas  732.500  -   
  Investimentos  494.767  485.227 
;%)!"'3%'!)+<%'#D%'0+*0="!#). '5@88E@8BE' 'A?C@88E'
TOTAL DO ATIVO '5@48C@49>' 'CC9@8?8'

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8985 8989
CIRCULANTE
  !"#$%&'(")& % *+,+-(,"%+')&  808.500  -   
  ./$(0,12%& *&-,(&  9  13 
  Outras obrigações  -    225.302 
;%)!"'3%'-!&&+<%'0+*0="!#). '?9?@C9>' '88C@45C'
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
  Capital social  495.227  269.925 
  Reserva de lucros  21.573  55.042 
;%)!"'3%'-!)*+,F#+%'"1G=+3% 'C5B@?99' '48A@>BE'
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO '5@48C@49>' 'CC9@8?8'
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8985 8989
DESPESAS OPERACIONAIS
  Despesa Tributaria  (494)  (13)
  Outras receitas  1.173.797  55.000 

'5@5E4@494' 'CA@>?E'
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO '5@5E4@494' 'CA@>?E'
  3%-%(', *+,+-%($,  207  55 
  4%&#%&, *+,+-%($,  (2.478)  -   

'I8@8E5J  55 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO '5@5E5@948' 'CC@9A8'

K!7*10+%'L%*!+&';!<!*.&':'Presidente - CPF: 121.229.056-97
L!=*10+%'(+*.& - Contador Responsável - CRC: 037365/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ/MG

Extrato do Contrato nº 079/2022 do Processo Licitatório 050/2022,

Concorrência nº 003/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de limpeza pública para a manutenção e

conservação em logradouros e áreas de domínio público municipal e

próprios públicos (escolas, creches, praças, jardins, parques, posto de

saúde, cemitérios, estradas vicinais, logradouros entre outros), com

fornecimento de equipamentos, com sessão de mão-de-obra temporária,

sem dedicação exclusiva, materiais e serviços necessários à execução do

mesmo. Empresa vencedora: RO Solução e Eventos Ltda, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ: 30.775.450/0001-17. Valor total

de R$ 384.042,90 (Trezentos oitenta e quatro mil, quarenta e dois reais

e noventa centavos). Vigência 12 (doze) meses. São Gonçalo do Pará/

MG, 05 de agosto de 2022. Osvaldo de Souza Maia - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, torna público a realização

de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 018/2022, tipo

menor preço por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para

eventual Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Utensílios

Destinados ao Atendimento de Alunos Matriculados na Escola Municipal

Ribeirão do Jequi Conforme Convênio de Saída nº 1261000488/2022/

SEE/MG, cujo credenciamento se dará às 08:00 horas do dia 23 (vinte

e três) de agosto de 2022. Maiores informações, bem como Edital

completo, junto a Prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, com sede

na Avenida Montes Claros, 900 - Centro, e-mail

licitacao@frutadeleite.mg.gov.br e site frutadeleite.mg.gov.br

Fruta de Leite/MG, 04 de agosto de 2022

José Cardoso de Oliveira Júnior - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 
Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 165/2022, Pregão 
n°93/2022. Menor preço por item. Registro de Preços para futura e 

eventual Aquisição de TOTENS em MDF. Data de Apresentação 

de Envelopes e Julgamento: 13h00min do dia 30/08/2022. 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)3694-4021. Wilson Rodrigues Ribeiro – 

Subsecretário de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG.
Aviso de SUSPENSÃO do Processo Licitatório n° 188/2022, 
Pregão n° 112/2022. Menor Preço Por item. Registro de Preços 

para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de 

produto de estabilização e impermeabilização de solo, com agente 

antierosão enrijecedor e estabilizante de solo, em pó ou líquido, 

100% ambientalmente sustentável, não sulfonado, não iônico e com 

reagente. Maiores informações pelo telefone (35)3694-4021. Wilson 

Rodrigues Ribeiro – Subsecretário de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG

Aviso de Anulação – Processo Administrativo Licitatório Nº 051/20221 -

Concorrência Nº 003/2022. O Município de Passos, através da Secretaria

Municipal de Obras, Habilitação e Serviços Urbanos, decidem ANULAR A

FASE EXTERNA, reconhecendo e determinando a INVALIDAÇÃO DO ATO

QUE DECLARA VENCEDORA A EMPRESA DUBLIN CONSTRUÇÕES E

COMÉRCIO EIRELI, O ATO DE HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO,

HOMOLOGAÇÃO e o Contrato nº 075/2022, da Concorrência nº. 003/2022,

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços

de recomposição de pavimentação asfáltica, tapa-buraco, em CBUQ, em concreto

betuminoso usinado à quente, em diversas vias públicas do Município de

Passos/MG, com espessura de 3 a 8 cm, conforme especificação técnica DENR-

ESP-22-71, estando inclusos serviços e equipamentos para o transporte dos

materiais até os locais de aplicação, preparação do local (fresagem com limpeza

e remoção de resíduos e entulhos para bota fora), pintura de ligação RR-1C ou

RR-2C, preenchimento com CBUQ e compactação mecânica do CBUQ e do

solo, quando necessário, com supedâneo no art. 49 e art. 109, inciso I, alínea

c da Lei Federal nº 8.666/93, Súmula Vinculante 473 do Supremo Tribunal

Federal e Súmula Vinculante 346 do Supremo Tribunal Federal. Fica aberto o

prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes, caso queiram, exerçam o

direito de contraditório e ampla defesa. Todos os documentos encontram-se

disponíveis no site www.passos.mg.gov.br, Portal da Transparência, no link

Licitações. Passos/MG, 05 de agosto de 2022. Clélia Rosa - Secretário Obras,

Habilitação e Serviços Urbanos.
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(11) 3845-5599

PAGUE TAMBÉM NO CARTÃO DE CRÉDITO 12XConsulte Condições

em até

INFO@MILANLEILOES.COM.BR

VALOR DO ARREMATE INCORRERÁ A COMISSÃO DE 5% AO LEILOEIRO A SER PAGO PELO ARREMATANTE. 
 LEILOEIRO OFICIAL DANILO CARDOSO DA SILVA - JUCESP 906

APONTE SEU LEITOR QR CODE E CONFIRA NOSSOS ITENS

CONDIÇÕES GERAIS NO SITE

DESATIVAÇÃO DA
1ª ETAPA

EX-PLANTA DA FORD EM TAUBATÉ - SP

APROX. 800 LOTES
(TOTAL DE 06)

O MAIOR LEILÃO INDUSTRIAL DE TODOS OS TEMPOS

CENTROS DE USINAGEM • BRUNIDORAS • TORNOS

42 GROB 300 E / 500 • LIEBHERR FIVES PHUTER ROMI -3000 MAG BOEHINGER  • LAVADORA DE PEÇAS DÜHR ECOCLEAN E MUITO MAIS.

GROB 500 GROB 300 NAGEL

TORNO IMOR ROMI CENTUR 40

 CNC LIEBHEER LS 120 CNC ETXE - TAR CNC EMAG 

22 CNC PFAUTER CNC ZEMA CNC PROFILATOR ROMI DCM 3000

ALMOXARIFADO

TARUGOS AÇO E BRONZE  GDE QTD FERRAMENTAS GDE QTD PÇ REPOSIÇÃO

TORQUIMÊTROS DIGITAL  GDE QTD LIFTS  GDE QTD PÇ REPOSIÇÃO

FERRAMENTARIA / LABORATÓRIO DE ANÁLISES

HYDROPTIC 6ASERRA FRANHO 1600

ZEISS PRISMO 

RETIFICA ZEMA FREZAS

ROBÔS ABB • KUKA DUROMÊTROS DIGITAL BROCAS AÇO RÁPIDO

MÁQUINAS DA FUNDIÇÃO

FORNOS DE ALUMÍNIO MÓDULO C/ 5 ROBÔS
FILL  SEPARADOR DE 

PEÇAS E MOLDES

JATEADORA DE GRANALHA INJETORAS DE ALUMÍNIO AQUECEDORES DE CADINHO

FUNDIÇÃO NO SITE.

FORNOS P/ ALUMÍNIO • MÁQ. DE MOLDES • INJETORAS DE ALUMÍNIO • 
ESTEIRAS • CADINHOS • CILOS •  PALETEIRAS E MUITO MAIS.

ASSISTA O VÍDEO DA

ITENS DIVERSOS

PORTA PALET’S BANCADAS C/ MORSA

MICELÂNIUS: TALHAS E KBK • FERRAMENTAS EM GERAL - 
SUCATAS AÇO INOX. COBRE . ALUMÍNIO .E MOLDES DE FERRO • 
PORTA PALETES  • MÓVEIS UTENSILIOS • COMPRESSÕRES • 
CARRINHOS • CAIXAS DE EMBALAGEM PLÁSTICA • MOTORES 
ELÉTRICOS • EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS • VÁLVULAS PNEUMÁTI-
CAS • CARRINHOS DE OFICINA • LIFTS E UMA INFINIDADE DE OUTROS 
EQUIPAMENTOS • EMBALAGENS DE FERRO • MICRÔMETROS • 
MICROSCÓPIOS • BALANÇAS ANALÍTICAS E DIGITAIS • PAQUIMETROS 
DIGITAIS SUCATAS: ALUMÍNIO • COBRE • FERRO  E MUITO MAIS.  

SIGA-NOS NAS REDES

DIAS: 15 E 16/08/22 ÀS 9:30H SOMENTE ONLINE
VISITAÇÃO: 09 / 10 / 11 / 12 E 13.08 DAS 8H ÀS 16H.

AV. CHALES SCHINNEIDER S/N - TAUBATÉ-SP

INDUSTRIA 4.0

CARREGADORES
DE BATERIAS
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