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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO BELO/MG

EXTRATO DA 2ª
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº
01/2019 DO CONCURSO
PÚBLICO - A Prefe i tura

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

prazo para sol ic i tação dos

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. Al isson de Assis

Carvalho, Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG
Extrato do Edital 053/2019. Processo 094/19- PP 044/19 - Objeto: Registro de preço para

prestaçõesdeserviçoscomcaminhõesemáquinas(basculantes,carroceria,muck,prancha

etratordeesteira)paraatenderasnecessidadesdassecretariasdoMunicípiodeBocaiuva/

MG. Credenciamento: 19/09/19 - 08:00h – Edital disponível no site:

www.prefeituradebocaiuva.com.br. Rodrigo N. Rabelo – Pregoeiro Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO BELO/MG

EXTRATO DA 1ª
RETIFICAÇÃODOEDITALNº
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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO-
Federação 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 1333-
Centro- 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- AGE-
deliberar 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 2019-
Edilson Maia Filho- Presidente.

���������� 	�
�� ���
�
����
��
������� ��������� �� ����

���� ���	
��	�
 ������ 	
�		� ��������� ��������
������ ����������
��� �!�� �"�������
�# �$�����%&$���#
�# ����'() �� *�+� �,$��� �� -)�$�����$*) �� ./0� �)1 ��23��1 40�
$() ������� ����������#
5# 6)*�'() ���� � ���)3�'() �� ���-0��'() �� $)3) �)') ��*�1��$)
� �7*)�) �� �0��$*) �0*)�.*��) �� *���-� �� -)�$�����$*) �� ./0�#
8# �40�1�'() �� ��1��3�*2��)#
9# �0��$*) �) 3�%)� �� *�+� �,$��� �� -)�$�����$*) �� ./0�#
:# �110$*)1 /����1�
�/���$*) �$*��$)# �%*���'()# ;)���'() �� �)��11() �� ��1�)$1.3��1
� ���)3�'() �� ��)$)/����#

EDITALDE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLEIAGERALEAVISO DE
PARALISAÇÃO DEATIVIDADE 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 to-
dos 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 Cor-
reios. Este edital tem, também, o objetivo de informar à população mineira que os trabalha-
dores 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 co-
letivo 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 pro'ssionais têm sido prejudicados. Prejuízos também ocorrem com os interesses e
direitos de toda a população usuária dos serviços dos Correios. Belo Horizonte, 05 de se-
tembro de 2019. Diretoria do SINTECT-MG, Robson Gomes Silva, Presidente do sindicato.
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE LAVRAS – MG. Aviso

de reti%cação 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 Alvaren-
ga – Secretário Municipal de
Administração.

E D I T A L

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 funcio-
namento do clube e restaurante; 5) Ações e medidas executadas
e em curso; 6) Projeto demarcação de ruas e lixeiras; 7) Atualiza-
ção do Estatuto; 8) Debate /nal; Local: Salão de festas do clube.

Igarapé, 04 de setembro de 2019.
Renato Antônio Da Silva
Síndico(a) em exercício

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.

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.

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
RibeiroNeves01509588620novalor de
R$169.568,65.Vigência: 06/08/19a06/
09/19. JoseFranciscodeAssisFerreira -
PregoeiroMunicipal.

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)
l icitação 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 especif icações
constantes no edital. Maiores informações pelo tel.: (38) 3251-6557 - e-
mail: 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. GilAlves – Bocaiuva/MG. DATADAABERTURA:A licitação em referência anteriormente
marcadaparaodia10/09/2019às14h00min, ficaADIADAparaodia24/09/2019às14h00min,
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

PREFEITURAMUNICIPAL
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.
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PREFEITURAMUNICIPAL 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: 19.268.374/0001-
10 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.

PREFEITURAMUNICIPAL 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 ob-
jeto a aquisição de materiais esportivos para atender ao Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido pela Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de Timóteo (Recurso Vincu-
lado). 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 Equipamen-
tos Ltda, pelo valor total de R$5.763,40 (cinco mil, setecentos
e sessenta e três reais e quarenta centavos). Timóteo, 06 de se-
tembro de 2019.Walcimar Pereira Dias – Pregoeiro.

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 Edi-
tal 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

PREFEITURAMUNICIPALDE 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 ComendadorWigg,
Santo Antônio, Maria Cândida, São Luiz e Barão de Coromandel, na Vila São Tomaz. – MO-
DALIDADE: 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 – Proto-
colo Geral da sede da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, naAv. 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 ob-
tidas 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 depó-
sito 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 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

necessidadesdassecretariasdoMunicípiodeBocaiuva/MG.Credenciamento:20/09/19 -

08:00h–Edital disponívelnosite:www.prefeituradebocaiuva.com.br.RodrigoN.Rabelo–

Pregoeiro Substituto.
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