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BELO HORIZONTE

“A persistência
é o segredo do
sucesso de
qualquer negócio”

UM NOVO ÂNGULO DE NEGÓCIOS
NO CENÁRIO DA FOTOGRAFIA
Oldair Belassini, empresário e idealizador do movimento Inovar
para Crescer, é o autor da seguinte frase: “Inovar implica em
fazer diferente. E é justamente aí que o bicho pega!”. Esse pensamento tem relação direta com a história de vida do fotógrafo
Solano, que depois de montar a Solano Fotografia está inovando e criando um novo produto no mercado, um kit profissional
de imagem para empreendedores.
André Filipe Solano nasceu em Nova Lima e pertence a uma
família de origem simples. Começou a trabalhar aos 9 anos de
idade como vendedor de picolé e, dos 12 aos 16, trabalhou na
oficina mecânica do seu tio.
Em 2004, quando tinha 17 anos, participou de um processo
seletivo para ser o office-boy da empresa Fernando Fotografia e
foi selecionado para a vaga. De office-boy foi promovido a vendedor, a assistente 3x4, a revelador de filme, a restaurador
digital de foto antiga e a assistente de fotografia da equipe do
Fernando Fotógrafo.
Em meados de 2008, Solano resolveu participar de outro processo seletivo, desta vez para uma vaga no setor operacional de
uma mineradora e foi aprovado, porém o processo foi congelado e Solano ficou literalmente “a ver navios”. Naquele momento, havia pedido demissão do emprego garantido e perdeu o

ANUNCIE AQUI

(31) 3236-8001
CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO/MG

A Câmara Municipal de Berilo-MG torna público o Aviso de Edital do PAL nº 05/2019, Pregão
Presencial nº 02/2019, Tipo: menor preço por item; Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de licença de uso de programas de computador integrado, conforme especificação
constante no termo de referência; Sessão: 23/09/2019, às 9:00hs, na Sede da Câmara
Municipal. Informações e/ou cópias do edital disponíveis no endereço: Rua José Simões
Costa, 25, Centro, Berilo-MG. Fone (33) 3737-1114; e-mail: cmberilo2017@gmail.com.
Alaíde Mª Gomes Fonseca - Pregoeira Oficial.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE - CIAS
Torna pública a 1ª Retificação ao Edital do Pregão Presencial 004/2019 Processo Licitatório
005/2019 em resposta a impugnação julgada parcialmente procedente. Recebimento de
propostas até 19/09/2019 às 10h00m e julgamento às 10h30m. O inteiro teor da retificação e o
Edital retificado encontram-se disponíveis na sede: R. Espírito Santo 495, 7º andar - BH/MG
ou por e-mail: cias.licitacao@gmail.com
06.09.2019 - Diran R. de Souza Filho - Secretário Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial com Registro de Preços nº025/2019
- Processo Licitatório nº 047/2019. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna
Público o Pregão Presencial com Registro de Preços nº 025/2019, objetivando o
registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para diversos
setores da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG. A entrega e abertura dos envelopes
será no dia 26/09/2019 às 09:00h. O presente edital poderá ser obtido no seguinte
endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na Rua
Antônio Nascimento, 274 - Centro, nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h
às 18:00h ou pelo telefone (38) 3740-6121.
Pirapora/MG, 06/09/2019 - Luiz Carlos Nunes - Pregoeiro.

CRISTIANO LOPES
CRISTIANOLOPES@HOJEEMDIA.COM.BR

Percebendo que havia uma
oportunidade no segmento das
fotografias individuais, Solano
identificou esse nicho
emprego prometido. Mas, essa situação não abalou o fotógrafo
que com persistência e determinação tomou impulso e criou o
estúdio Art Focus, em sociedade com outros dois fotógrafos.
Em 2009, Solano decidiu partir para a carreira solo e montou
a Solano Fotografia Especializada, em Nova Lima. Nesses 10
anos de carreira já disparou mais de 1,5 milhão de cliques nos
eventos sociais e corporativos, além das sessões de fotos in loco
para empresários, tendo sido contratado para a cobertura fotográfica de eventos do Sebrae Minas, Associação Comercial, Pre-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO/MG
Comunica aos interessados que a licitação referente à Tomada de Preços nº
003/2019, objetivando a aquisição Contratação de empresa para executar
obras de pavimentação com alvenaria poliédrica em vias públicas do
Município, foi anulada em virtude de ilegalidade constante no memorial
descritivo e planilha quantitativa. Informações pelo e-mail da Prefeitura:
licitacaocomprasrm@gmail.com ou no Setor de Licitações pelo telefone (31)
3573-1120/3573-1100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
Aviso de Credenciamento. A Prefeitura Municipal de Carangola/MG, através de sua Comissão
Permanente de Licitação, torna a público a abertura do Processo Administrativo nº 049/
2019, Inexigibilidade nº 002/2019. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para
realização de exames de imagem destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS),
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Carangola/MG, conforme especificações
descritas no Anexo I detalhamento. A documentação relacionada no edital para fins de
credenciamento, deverá ser entregue à partir do dia 16/09/2019, às 13:00 horas, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal. Informações pelo Site: www.carangola.mg.gov.br Telefone: (32) 3741-9604; e-mail: licitacao@carangola.mg.gov.br ou pessoalmente no Setor
de Licitações da Prefeitura Municipal de Carangola/MG, situado na Praça Coronel Maximiano,
88, bairro Centro, Carangola/MG, CEP. 36.800-000. Carangola/MG, 06 de setembro de 2019.
João Luiz da Silva Neto - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Mesquita, Minas Gerais, através do Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público que fará realizar no dia 20 de setembro de 2019, às
10:00 horas, a abertura do processo de licitação na MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL, TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, tendo
por objeto: A aquisição de suplemento alimentar para pacientes do sistema
único de saúde que necessitam de alimentação especial prescrita através de
laudo médico acompanhado por nutricionista, os quais serão adquiridos
em parcelas de acordo com a necessidade, a serem utilizados nas Unidades
Básicas de Saúde do Município. O edital e maiores informações poderão
ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitações, à Rua Getúlio
Vargas, nº 171, Centro, Mesquita - Minas Gerais, no horário 12:00 às 17
horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (33) 3251-1355 e através do
site www.mesquita.mg.gov.br link Licitações. Vanderlânia Barbosa Pacheco
Silva Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Torna público a reabertura
do Pregão Presencial RP 72/2019, Processo Licitatório n°
122/2019, no dia 19/09/2019 às 14h30min, com credenciamento
a partir das 14h. Objeto: contratação de empresa para o
fornecimento de caminhão tanque (pipa) trucado, capacidade
15.000 litros, para atender as demandas da secretaria
municipal de desenvolvimento urbano, do município de Lagoa
Santa - MG. O edital na íntegra estará disponível na Rua
São João, 290-Centro, no horário de 12h às 17h e/ou no site
www.lagoasanta.mg.gov.br – Marcelle Rodrigues do
Nascimento Faria/Pregoeira.
FUJI RESIDENCIAL SPE LTDA
CNPJ 29.629.117/0001-10 - NIRE 31211010001
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Bruno Fares Dias, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade n. 8.774.684, expedido
pela PC/MG, inscrito no CPF sob o n. 013.322.626-35, residente na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais,
na Avenida Doutor Marco Paulo Simon, n. 620, apt. 1402, torre II, bairro Serra do Curral Del Rey, CEP 34006-250,
na qualidade de Administrador da FUJI RESIDENCIAL SPE LTDA, sociedade empresária limitada com sede na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, n. 498, sala 802, bairro
Belvedere, CEP 30320-670, inscrita no CNPJ sob o n. 29.629.117/0001-10 e registrada na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31211010001 (“Sociedade”), nos termos dos arts. 1.079 e 1.152,
§3º, da Lei 10.406/02 (“Código Civil”), e em conformidade com as disposições do Contrato Social da Sociedade,
convoca os sócios da Sociedade para se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se na sede da Sociedade,
em 17 de setembro de 2019, às 14:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre
a alteração da Cláusula Nona do Contrato Social da Sociedade para, em conformidade com o art. 1.085 do Código
Civil, prever a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, mediante alteração do contrato social; e (ii)
Deliberar sobre a consolidação do Contrato Social. Nos termos do artigo 1.152, §1º, do Código Civil, este anúncio
de convocação será publicado em Jornal Oficial e em outro jornal de grande circulação. Belo Horizonte/MG, 06 de
setembro de 2019. BRUNO FARES DIAS – Administrador da FUJI RESIDENCIAL SPE LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Presencial RP 083/19, no dia 27/09/19 às 09h00min, com
credenciamento a partir das 09h30min. Objeto: registro de
preços para contratação de empresa especializada em serviço
de locação de ambulância tipo B, para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde, através das Unidades
Básicas de Saúde, transporte de pacientes eletivos acamados
e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa, com
fabricação à partir do ano de 2018. O edital na íntegra estará
disponível na Rua São João, 290-Centro, no horário de 12h às
17h e/ou no site www.lagoasanta.mg.gov.br - Euvani Lindourar
Pereira /Pregoeira.

feitura Municipal, Câmara Municipal e Anglogold Ashanti.
Em 2014, foi convidado pela Academia Brasileira de Profissões para lecionar fotografia digital, onde formou 30 alunos
num período de dois anos.
Percebendo que havia uma oportunidade no segmento das
fotografias individuais, Solano identificou esse nicho de mercado e implementou um estúdio fotográfico no bairro Serra para
atender executivos e empreendedores que precisam de um kit
profissional de imagem. Desta forma, criou um produto diferenciado composto por uma sessão com 10 fotos de impacto e alta
qualidade, disponibilizada a um preço justo e acessível.
E aí, ficou interessado em fazer a sua sessão de fotos? É só se
conectar e agendar com o Solano através do Instagram: @solano_ph ou WhatsApp: (31) 97161-6952.
Solano deixa uma mensagem para quem deseja empreender no Brasil: “A persistência é o segredo do sucesso de
qualquer negócio” e complementa “utilize o método TBC
(tira a bunda da cadeira) e tenha muita fé em Deus”. #Solano
#SolanoFotografia.
Professor universitário e palestrante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA-MG - Aviso de Licitação – Prc.
233/19 – Tomada de Preços – nº 012/19 – Tipo: Menor Preço Global. Objeto:
Contratação de Empresa Especializada para Pinturas e Assentamentos de Pisos. Visita Técnica dia 25/09/19 as 14h00min ou com agendamento na Secretaria de Obras do Município – Entrega dos Envelopes de Habilitação e Proposta
dia 03/10/19 até as 09h00; Abertura dia 03/10/19 ás 09h00–Informações ou retirada do Edital na Prefeitura ou no e-mail-licitação3@camanducaia.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
Através da CPL, torna público e para conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação, sob a modalidade Tomada de Preços N.º
015/2019 – Contratação de empresa para pintura da Igreja do
Rosário, da Igreja Matriz, e cercamento da Igreja Santa Efigênia no
município de São Gonçalo do Rio Abaixo. As propostas deverão ser
entregues até às 09:00 horas do dia 24/09/2019. A abertura dos
envelopes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal – R. Henriqueta Rubim, nº
27 – Centro – SGRA, onde poderá ser obtido o Edital completo ou
através do site oficial do órgão: www.saogoncalo.mg.gov.br.
São G. do R. Abaixo, 29 de agosto de 2019.
Antônio Carlos Noronha Bicalho – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2018
PROCESSO Nº 04.000.310.18.50
IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL Nº 783698
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE
CONSUMO ODONTOLÓGICO, em atendimento à demanda
da Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte e do Hospital
Odilon Behrens (HOB), por um período de 12 (Doze) meses.
•Abertura das propostas dia 23/09/2019 às 09:00 horas;
•Abertura da sessão de lances dia 23/09/2019 a partir de
10:00 horas.
Para participar da sessão de abertura do Pregão Eletrônico, os
interessados deverão cadastrar-se junto às agências do BANCO
DO BRASIL S/A. Informações no endereço: www.licitacoes-e.
com.br. Para cadastro no SUCAF (Sistema Único de Cadastro
de Fornecedores - Belo Horizonte/MG), acessar: www.pbh.
gov.br/sucaf ou ligar: (31) 3277-4677. O Edital está disponível
em: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/saude. Qualquer
informação ou orientação adicional poderá ser obtida na Gerência
de Compras, à Avenida Afonso Pena, 2.336, 6º andar, Bairro
Savassi, Belo Horizonte/MG ou pelo telefone: (31) 3277-7735.
Amanda de Jesus Souza dos Santos
Gerente de Compras

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 9F5D-D663-379F-CE0A.

Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL E AVISO DE
PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos e Similares do
Estado de Minas Gerais – SINTECT-MG, observando o seu Estatuto Social, convoca todos os seus associados e a categoria ecetista a participarem de sua Assembleia Geral, que se
realizará no dia 10/09/2019, às 19:00 horas, em primeira chamada, ou às 19:30h, em segunda
e última chamada, com qualquer número de presentes, a se realizar na Rua David Campista,
150, Floresta - Belo Horizonte/MG (auditório do SINDADOS). A assembleia irá discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Avaliação da Campanha Salarial 2019/2020; 2)
Organização da greve geral da categoria em toda a base territorial do Sindicato a partir de
22:00 horas do dia 10/09/2019, por tempo indeterminado; 3) Deliberação de Assembleia
Geral Permanente; 4) Outros temas referentes à campanha salarial dos trabalhadores dos Correios. Este edital tem, também, o objetivo de informar à população mineira que os trabalhadores dos Correios entrarão em greve geral, paralisando suas atividades laborais a partir das
22:00 horas do dia 10/09/2019. A greve é devido ao impasse criado pela direção dos Correios
na campanha salarial dos trabalhadores, que até o momento se nega a negociar o acordo coletivo de trabalho 2019/2020, para manter o poder de compra dos trabalhadores e garantindo
condições dignas de trabalho e direitos já anteriormente adquiridos pela categoria; bem como
contra a política de desmonte da Estatal que vem sofrendo com o processo de sucateamento,
cujos profissionais têm sido prejudicados. Prejuízos também ocorrem com os interesses e
direitos de toda a população usuária dos serviços dos Correios. Belo Horizonte, 05 de setembro de 2019. Diretoria do SINTECT-MG, Robson Gomes Silva, Presidente do sindicato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.118/2019. Processo 142. O
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em
engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra, para
reformar imóveis de famílias de baixa renda na área urbana do Município de
Araxá – MG, conforme planilha, memorial e anexos. Abertura: 24/09/19 às
09:00h. Edital disponível: 11/09/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.
Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 05/09/19.
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EDITAL
Ficam convocados proprietários ou seus representantes legais,
para a Assembleia Geral dos Condôminos da Associação
Condomínio Serra Verde, situado a Rua Seis, S/N – Bairro Serra
Verde, a realizar-se no dia 28 de Setembro de 2019, Sábado, às
09h30 em primeira chamada, com 50% dos condôminos, ou às
10h00 em segunda chamada, com qualquer número de presentes,
para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Acerto de
contas com o CIEE – MG; 2) Prestação de contas da festa junina;
3) Prestação de contas do 1º semestre 2019; 4) Alvará de funcionamento do clube e restaurante; 5) Ações e medidas executadas
e em curso; 6) Projeto demarcação de ruas e lixeiras; 7) Atualização do Estatuto; 8) Debate final; Local: Salão de festas do clube.
Igarapé, 04 de setembro de 2019.
Renato Antônio Da Silva
Síndico(a) em exercício

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIÚVA/MG
O Hospital Municipal Dr. Gil Alves, através de sua Pregoeira torna
público que fará realizar no dia 19/09/2019, às 14:00 (quatorze horas)
licitação na modalidade Processo Licitatório nº 028/2019, Pregão
Presencial nº 023/2019, exclusivo para participação de microempresas,
empresas de pequeno porte e empresário individual, objetivando o Registro
de preço para futura e eventual aquisição de refeições no município de
Montes Claros/MG, para atender os servidores do Hospital Municipal Dr.
Gil Alves do município de Bocaiúva/MG, conforme especificações
constantes no edital. Maiores informações pelo tel.: (38) 3251-6557 - email: licitacoes1.hga@gmail.comPregoeira: Camila Emanuele Leal Martins
AVISO DE ADIAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2019 -PREGÃO
PRESENCIAL Nº 20/2019 - Contratação de empresa especializada na área de apoio
administrativo para prestação de serviços continuados de recepcionista, vigia e limpeza,
conservação e higienização hospitalar, atendendo as necessidades do Hospital Municipal
Dr. Gil Alves – Bocaiuva/MG. DATADAABERTURA:A licitação em referência anteriormente
marcada para o dia 10/09/2019 às 14h00min, fica ADIADA para o dia 24/09/2019 às 14h00min,
horário de Brasília/DF, em decorrência de RETIFICAÇÃO DO EDITAL, conforme art. 21,
§ 4º, da Lei 8.666/93.Edital e demais informações serão prestadas através do e-mail
licitacoes1.hga@gmail.com ou pelo Telefone (38) 3251-6557. Pregoeira Camila Emanuele
Leal Martins
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO
Licitação URBEL/ SMOBI 014/2019 – CC – Proc. nº 01-068.568/19-10
OBJETO: Serviços e obras para implantação de redes de drenagem nas ruas Comendador Wigg,
Santo Antônio, Maria Cândida, São Luiz e Barão de Coromandel, na Vila São Tomaz. – MODALIDADE: Concorrência. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. DATA DO JULGAMENTO: 10
de Outubro de 2019. HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09H. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
texto integral do edital, seus anexos estarão à disposição dos interessados na SUAD – Protocolo Geral da sede da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, 6.664,
1º Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às
16h00 e no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. As cópias poderão, também, ser obtidas por meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não
utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor correspondente através de depósito ou transferência direta em conta corrente da URBEL, mediante apresentação de comprovante.
Belo Horizonte, 31 de Julho de 2019.
Josué Costa Valadão/ Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 022/2019
O Município de Nova Lima torna
público que realizará licitação na
modalidade Concorrência Pública
nº 022/2019. Objeto: contratação
de empresa para Construção de
Quadra Poliesportiva no Bairro Água
Limpa Nova Lima. A abertura dar-se-á no dia 14/10/19 às 09:00 hs na
Rua Bias Fortes, nº 62 – 2° andar,
Centro – Nova Lima/MG. O Edital estará disponível a partir do dia
09/09/2019 no site www.novalima.
mg.gov.br e no departamento de
Contratos e Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Lima.
Nova Lima, 06 de Setembro de 2019.
Vitor Penido de Barros – Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃOFederação dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado Minas
Gerais (25.469.198/0001-88).
Pelo presente ficam convocadas
as entidades filiadas quites com
suas obrigações estatutárias para
AGE/AGO a serem realizadas à
rua da Bahia,1148- sala 1333Centro- BH MG, no dia 14/09/2019
às 08:00h e 09:00h em primeira
convocação, respectivamente e
uma hora após em segunda
convocação, se necessário, para
a ordem do dia a saber: a) Leitura
das atas anteriores- AGEdeliberar pauta de reivindicações
e autorização para firmar ACT/
CCT para os trabalhadores
inorgnizados em sindicato. b)
AGO- Prestação de contas e
previsão orçamentária de 2017/
2018/2019, respectivamente, ad
referendum. c) discussão e
deliberaçao
sobre
custeio
referente aos artigos 39a41 e 52
do Estatuto desta federação. d)
deliberar assuntos decorrentes
dentro do estatuto e legislação
vigente. Belo Horizonte, 06
de
setembro
de
2019Edilson Maia Filho- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO BELO/MG
EXTRATO
DA
2ª
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº
01/2019 DO CONCURSO
PÚBLICO - A Prefeitura
Municipal de Campo Belo no
uso de suas atribuições legais
torna pública a Errata 02/2019,
referente ao Concurso Público
01/2019, e a prorrogação do
p r a z o pa r a s o l i c i ta ç ã o d o s
pedidos de isenção por mais 3
(três) dias, ou seja, até o dia 09
de setembro de 2019. A versão
integral do documento será
divulgada nos endereços
e l e t r ô n i c o s
www.campobelo.mg.gov.br e
www.gestaodeconcursos.com.br.
Campo Belo, 05 de setembro de
2019. Alisson de Assis
Carvalho, Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAVRAS – MG. Aviso
de retificação da publicação
do Processo Licitatório nº
161/2019 – Pregão 98/2019.
Onde se lê: Menor preço por
item. Leia-se: Maior oferta.
Helton Teixeira de Alvarenga – Secretário Municipal de
Administração.
MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM
Extrato de Contrato - Prefeitura Mun.
de Botumirim/MG - PAL n.º 049/2019.
Dispensa. nº 021/2019. Objeto:
Contratação emergencial de empresa
especializada para prestar serviços de
Transporte Escolar dos alunos da rede
pública de ensino no município de
Botumirim/MG. Contratada: Marcela
Ribeiro Neves 01509588620 no valor de
R$ 169.568,65. Vigência: 06/08/19 a 06/
09/19. Jose Francisco de Assis Ferreira Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO BELO/MG
EXTRATO
DA
1ª
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº
01/2019 DO CONCURSO
PÚBLICO - A Prefeitura
Municipal de Campo Belo, no
uso de suas atribuições e
observados os termos das Leis
e demais normas contidas no
Edital 01/2019 do Concurso
Público, torna pública a
disponibilização da Errata 01.
Informamos que a versão
integral do documento, sendo:
Errata e Edital consolidado,
estão
divulgados
nos
endereços
eletrônicos
www.campobelo.mg.gov.br e
www.gestaodeconcursos.com.br.
Campo Belo, 19 de julho de
2019. Alisson de Assis
Carvalho, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUAXUPÉ - MG
AVISO DE SESSÃO PARA
APURAÇÃO DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS - TOMADA DE
PREÇOS 008/2019 - PROCESSO
nº 175/2019. O Município de
Guaxupé - MG torna público que
realizará no dia 11 de setembro
de 2019, às 09:00 horas, na Sala
de Reuniões da Secretaria
Municipal de Administração da
Prefeitura de Guaxupé, situada
na Av. Conde Ribeiro do Valle,
113 (pavimento superior) Centro, Guaxupé-MG, sessão
pública destinada à apuração das
Propostas Comerciais das
empresas participantes da
TOMADA DE PREÇOS 008/2019,
Processo
nº
175/2019,
empreitada tipo menor preço
global, destinada à seleção e
contratação de empresa para
execução dos serviços de
Reforma do Prédio da Casa da
Cultura, no Município de
Guaxupé/MG, o qual faz parte
do Complexo da Mogiana.
Caso não ocorra(m) pedido(s) de
recurso, será dada continuidade
aos procedimentos do certame
nessa mesma sessão. Guaxupé,
06 de setembro de 2019. Rafael
Augusto Olinto. Secretário
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG
Extrato do Edital 053/2019. Processo 094/19- PP 044/19 - Objeto: Registro de preço para
prestações de serviços com caminhões e máquinas (basculantes, carroceria, muck, prancha
e trator de esteira) para atender as necessidades das secretarias do Município de Bocaiuva/
MG. Credenciamento: 19/09/19 - 08:00h – Edital disponível no site:
www.prefeituradebocaiuva.com.br. Rodrigo N. Rabelo – Pregoeiro Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG
Extrato do Edital 054/2019. Processo 095/19- PP 045/19 - Objeto: Registro de preço para
aquisições parceladas de material elétrico, hidráulico e de serralheria para atender as
necessidades das secretarias do Município de Bocaiuva/MG. Credenciamento: 20/09/19 08:00h – Edital disponível no site: www.prefeituradebocaiuva.com.br. Rodrigo N. Rabelo –
Pregoeiro Substituto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
Torna público a homologação do processo licitatório nº 113/2019, Tomada de
Preços nº 005/2019. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de recapeamento em parte da Av. Cel Pacífico Pinto no bairro
Fausto Pinto da Fonseca e na Rua Antônio Martins, prolongamento do Bairro
Bela Vista em Nova Serrana-MG. Empresa vencedora: EMPRESER –
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 19.268.374/000110 apresentou proposta perfazendo um valor total de R$825.844,50
(oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
cinqüenta centavos). Nova Serrana 06 de setembro de 2019.
Euzébio Rodrigues Lago. Prefeito Municipal.
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SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GOVERNADOR VALADARES/MG
EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 029/2019 – REPUBLICAÇÃO. O SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Governador Valadares, torna público a reabertura do
Processo Licitatório nº 035/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº
029/2019 - tipo menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO E CONEXÕES
METÁLICAS. O novo Edital encontra-se disponível no site:
www.saaegoval.com.br, podendo ser obtido também através do email
licitacao@saaegoval.com.br. O início de julgamento dar-se-á às 09h00min do
dia 23 de setembro de 2019.
Governador Valadares, 06 de setembro de 2019.
(a): Sebastião Pereira de Siqueira - Diretor Geral do SAAE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Av. Acesita, nº 3230, Bairro São José, Timóteo/MG
CEP: 35182-132 - Telefax: (31) 3847-4718 / 3847-4701
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG – RESULTADO DE
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2019 - O Município
de Timóteo torna público o resultado do Pregão Presencial nº
065/2019, Processo Administrativo nº 198/2019, que tem por objeto a aquisição de materiais esportivos para atender ao Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Timóteo (Recurso Vinculado). Empresas Vencedoras: Marília Ferreira de Lima - ME, pelo
valor total de R$3.179,60 (três mil, cento e setenta e nove reais
e sessenta centavos); Comercial Ola Ltda - ME, pelo valor total
de R$2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais);
Aquarela Comércio e Serviços EIRELI – ME, pelo valor total de
R$2.283,68 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta
e oito centavos) e Ágil Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda, pelo valor total de R$5.763,40 (cinco mil, setecentos
e sessenta e três reais e quarenta centavos). Timóteo, 06 de setembro de 2019. Walcimar Pereira Dias – Pregoeiro.
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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 59A5-5927-9F6C-4005.

