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FUNDAÇÃO CENTRO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

HEMOMINAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Fundação Hemominas comunica a
realizaçãodopregãoeletrônico321/2022,SEI
2320.01.0010031/2022-87, para aquisição
de homogeneizador de sangue e balança
hospitalar. Sessão em 11/11/2022 às 9 horas.
Propostas comercia is deverão ser
cadastradas no site www.compras.mg.gov.
br até a data e horário marcados para a
abertura da sessão. Edital disponível nos
sites www.hemominas.mg.gov.br e www.
compras.mg.gov.br ou na R. Grão Pará 882,
s.501, Santa Efigênia, BH/MG, de segunda
a sexta, de 08 às 17h, ao custo de R$10,00
(DAE). Mário Lúcio Nunes, pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO

HORIZONTE - URBEL
Aviso da Licitação

1ª REPUBLICAÇÃO DO EDITAL URBEL/SMOBI PE 005/2022
PROCESSO Nº 01.050.372/22-83

OBJETO: Fornecimento de materiais para obras de drenagem no
assentamento de interesse social Maria Tereza. CREDENCIAMENTO:
até às 08h do dia 10 de novembro de 2022. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS COMERCIAIS: até às 08h30min do dia 10 de novembro
2022. SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: aberta às 10h30min do dia 10
de novembro 2022. O pregão será realizado em sessão pública por meio
da INTERNET. Para participar do pregão eletrônico, os interessados
deverão cadastrar-se junto às agências do Banco do Brasil, para obtenção
da chave de acesso. O texto integral do edital e seus anexos estarão à
disposição dos interessados nos sites: www.licitacoes-e.com.br e https://
prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no campo obras e infraestrutura, e na
SUAD – Protocolo Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/ MG,
na Av. do Contorno, 6.664, 1º Andar, Savassi, segunda a sexta-feira, de
09h às 15h, onde serão obtidos em meio digital, mediante agendamento
prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo interessado de
um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica, com a
comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
REPUBLICAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. Torna público
a Republicação referente às propostas / orçamentos para “Contratação de Instituição
especializada com notória reputação técnico-profissional, para planejar, elaborar, organizar
e realizar o Processo Seletivo Público para Provimento de Cargos e Cadastro de Reservas do
Município de Aimorés/MG, nos termos da Lei. Estendendo o prazo do recebimento das(os)
propostas/orçamentos por mais 10 (dez) dias, tendo como data limite dia 09/11/2022, podendo
ser formalizadas pelo site: vasistemas.com.br, pelo e-mail: licitacao@aimores.mg.gov.br ou
encaminhadas para Av. Raul Soares, 310, Centro, Aimorés/MG, CEP: 35.200-000 - A/C Depto.
de Licitação. Melhores informações pelo site: www.aimores.mg.gov.br e Tel.: (33) 3267-1932.

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A
CNPJ/MF 17.162.082/0001-73 – NIRE 31300056392

7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES – AVISOAOS DEBENTURISTAS
Comunicamos aos senhores debenturistas que o Conselho de Administração, em reunião rea-
lizada no dia 10 de outubro de 2022, aprovou: (a) o novo “prazo referencial” das Debêntures
da 7ª emissão, que terá início no dia 01/11/2022 e término no dia 01/05/2023; e (b) condições
de remuneração:a partir de 01/11/2022 será aplicado como indexador o IPCA/IBGE (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE, mantidos os juros remune-
ratórios de 1% (um por cento) ao ano,de acordo com os itens 6 e 7 da Cláusula IV da Escritura
de Emissão. Fica assegurado aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três), do
Terceiro Termo de Aditamento à Escritura, o que deverá ser feito no período de 26 de outubro
a 07 de novembro de 2022, inclusive. Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022. Eugênio José
Bocchese Mendes – Diretor Presidente e de Relações com Investidor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS-MG
AVISO DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública 001/2022 - OBJETO: Alienação de imóveis.
Data de abertura: 28/11/2022 das 08:00 horas as 11:30 horas. Edital e informações: Avenida
Brasília, 450 – Uruana de Minas-MG, ou pelo telefone: (38) 3678-9090, Uruana de Minas-
MG, 25 de outubro de 2022. Celimar Campos Cordeiro- Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO

HORIZONTE - URBEL
Aviso da licitação URBEL/SMOBI PE Nº 006/2022

Processo nº 01-056.064/22-34
Objeto: Serviços de Levantamento Topográfico para fins de Regularização
Fundiária no Conjunto Taquaril.
Credenciamento: até às 08h do dia 11 de novembro de 2022.
Recebimento das propostas comerciais: até às 08h30min do dia 11 de
novembro de 2022.
Sessão pública de lances: aberta às 10h30min do dia 11 de novembro de 2022.
O pregão será realizado em sessão pública por meio da INTERNET.
Para participar do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-
se junto às agências do Banco do Brasil, para obtenção da chave de
acesso. O texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição
dos interessados nos sites: www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.
pbh.gov.br/licitacoes, no campo obras e infraestrutura, e na SUAD –
Protocolo Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, na Av.
do Contorno, 6.664, 1º Andar, Savassi, segunda a sexta-feira, de 09h
às 15h, onde serão obtidos em meio digital, mediante agendamento
prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo interessado de
um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica, com a
comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG
Aviso de Retificação e Republicação do Edital de Licitação nº 125/2022

Modalidade Pregão Eletrônico - Processo Interno nº 7.834/2022
A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, resolve Retificar e Republicar o Edital de Licitação nº 125/2022,
na modalidade Pregão Eletrônico, constitui objeto da presente licitação a aquisição
de usina de geração de energia solar fotovoltaica, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e instalação, em atendimento ao Centro de Educação
Infantil “Dona Arminda Barbosa de Amorim”, localizado à Rua Letícia, nº 801,
Bairro Borges, Sabará/MG em atendimento à Secretaria Municipal de Educação,
conforme especificações e demais condições contidas neste Edital e seus anexos”.
Fica remarcada a abertura do certame para o dia 11/11/2022, às 09h00min. O
Edital retificado na íntegra encontra-se disponível no site: www.sabara.mg.gov.br.

Sabará, 25 de outubro de 2022
(a) Thiago Zandona Vasconcellos

Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA/MG
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022

Aviso de retificação do edital do PE Nº 001/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE
CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
O pregoeiro substituto Bruno de Melo e Souza, designado pela Portaria nº 002/2022,
torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a
retificação do Edital do PE nº 001/2022, Processo nº 113/2022, com a alteração da
redação do item 6.1. “f”, do edital, deixando de ser obrigatório a exigência certificação
ISO 13485, bem como, exclusão da referida exigência no Termo de Referência e
Proposta de Preços, e alterar a data de realização da sessão para o dia 14/11/2022
às 09:00 horas, através da Plataforma Licitar Digital (https://app.licitardigital.com.
br), ID da Licitação: 0006366, Informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.
mg.gov.br, ou pelo site: cachoeiradaprata.mg.gov.br/, https://app.licitardigital.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG
Aviso Edital de Licitação nº 126/2022

Pregão Eletrônico
Será realizado no dia 10/11/2022, às 09h00min. Constitui Objeto da presente Licitação
a Aquisição e fornecimento de cestas natalinas (cesta especial de alimentos), cesta de
biscoitos variados e ave especial “Peru”, incluindo montagem, transporte e entrega,
para atender à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, conforme o disposto
na Lei Municipal nº 839 de 03 de maio de 1999, Lei Municipal nº 2.057 de 30 de
dezembro de 2014 e Lei Municipal nº 2.486 de 20 de dezembro de 2019, conforme
especificações, obrigações e demais condições contidas neste Edital e seus anexos.
Edital e anexos no site: www.sabara.mg.gov.br. Sabará, 25 de outubro de 2022.

(a) Thiago Zandona Vasconcellos
Secretário Municipal de Administração

PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/
ADJUDICAÇÃO E CONTRATO Nº

069/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº
085/2022, PREGÃO PRESENCIAL 032/2022
A PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG – Torna
publico para conhecimento dos interessados,
Extrato de Homologação/Adjudcação e contrato
069/2022, Processo licitatório nº 085/2022,
Pregão Presencial 032/2022 “CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA,
AUXILIANDO NAS TOMADAS DE
DECISÕES EM TERMO DE GESTÃO
E OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO
ASSESSORANDO NA IMPLANTAÇÃO DO
MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO.
ASSESSORANDO, PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO COM ESCOPO
EM PROGRAMAS, PROJETOS E
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS
REFERIDAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBAÍ-MG.. Contratada: Pentagrama Auditoria
e Consultoria Tecnica Ltda-me Valor Global R$
60.000,00, Vigencia de 04/10/2022 a 04/10/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
POMBA/MG - AVISO DE LICITAÇÃO -
EDITAL REPUBLICADO - LICITAÇÃO
DESERTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 194/2022 - LICITAÇÃO Nº 095/2022 - O
MUNICÍPIO DE RIO POMBA-MG, através
do Departamento de Licitações e Contratos, com
sede na Av. Raul Soares, 15, Centro, nesta
cidade de Rio Pomba/MG, torna público que
rea l izará LICITAÇÃO , na modal idade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, com a finalidade de
selecionar propostas objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS para FORNECIMENTO DE
AREIA DE QUARTZO PARA AS PRAÇAS
DR. ÚLTIMO DE CARVALHO E GETÚLIO
VARGAS, conforme as condições e
especificações técnicas estabelecidas no Edital
e seus anexos. A abertura da sessão de disputa
de preços dar-se-á às 09h00min do dia 10/11/
2022, na Sala de Licitações da Prefeitura,
localizada no endereço já informado. O Edital,
na íntegra, está à disposição dos interessados
nos dias úteis, na sede da Prefeitura, em horário
comerc ia l ou at ravés do endereço
eletrônico https://www.riopomba.mg.gov.br.
Rio Pomba, 25 de outubro de 2022. Áthila Viana
de Oliveira - Diretor do Departamento de
Licitação e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO PRESENCIAL nº 81/2022 –
SRP - Processo n° 200/2022. Objeto:Aquisição de equipamentos odontológicos, recurso
da Portaria 3.389/2020, com participação exclusiva de ME, EPP e MEI, referente às atas
de registro de preços a seguir: ARP nº 200/2022 – 01. Partes: Prefeitura de Coromandel
e Argos Ltda EPP – CNPJ:42.262.411/0001-03. Valor: R$2.515,35; ARP nº 200/2022
– 02. Partes: Prefeitura de Coromandel e Silvio Vigido ME – CNPJ:21.276.825/0001-
03. Valor: R$2.550,00 e ARP nº 200/2022 – 02. Partes: Prefeitura de Coromandel e
Visamed Comércio de Material Hospitalar Eireli EPP – CNPJ: 08.380.296/0001-25.
Valor: R$1.840,00. Vigência das atas: 21/10/2022 a 20/10/2023. Coromandel-MG, 21 de
outubro de 2022. Nilda Maria dos Anjos Dorneles - Pregoeira

PROCESSO Nº 072/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022.
CONVOCAÇÃO. A CPL CONVOCA os interessados p/ participarem da
abertura do INVÓLUCRO Nº 4 (PROPOSTA DE PREÇO), a se realizar às
09h30m do dia08/11/2022, no Auditório da Prefeitura de Vespasiano/MG.
VANDERSONMARTINSGOMES,Presidente daCPL.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSESMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ACADEMIA MINEIRA
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – AMICIC. Ilmo(a). Sr.(a) Acadêmico (a). Convocação de Assembleia Geral
Extraordinária. O Acadêmico José Eustáquio Geovanini, Presidente da Academia Mineira de Ciências
Contábeis (AMICIC), com sede à Av. Amazonas 491, sala 1022, Edifício Dantês Centro – Belo Horizonte – MG,
CEP 30.180.907, nos termos do regulamento da AMICIC, vem por meio de edital, convocar os acadêmicos
e acadêmicas para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em módulo híbrido, podendo a
participação ser presencial e à distância, no dia 25 de novembro de 2022, (sexta-feira) em primeira convocação
as 15:00 horas e em segunda convocação as 15:30 horas, com encerramento previsto no máximo até as 17:00
horas, em convocação única e com qualquer número de presentes, quando as deliberações da Assembleia
poderão ser tomadas por maioria dos votos dos acadêmicos e acadêmicas presentes, nos termos do Estatuto
desta Entidade. Local: Auditório do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais – CRCMG,
sito à Rua Cláudio Manoel, 639 Savassi – Belo Horizonte. Observando as prescrições do Estatuto vigente,
estarão em pauta os seguintes assuntos: 1)Discussão e comunicado sobre desligamento de acadêmicos; 2)
Discussão e aprovação em Plenário de ingresso de novos acadêmicos, devidamente avaliados por comissão
específica, cuja indicação partirá de análise de currículos, nos termos do art. 10, §3º do Estatuto; 3)Discussão
sobre inadimplência de acadêmicos; 4)Avaliação e julgamento da prestação de contas de 2021; 5)Aprovação de
regulamento para publicação de artigos na Revista AMICIC nos termos do art. 46 do Estatuto; 6)Recebimento
de contribuições dos acadêmicos de itens para a formação da biblioteca, pinacoteca, museu e arquivo
especializado, nos termos dos arts. 3º, alínea “d” e 44 do Estatuto; 7)Assuntos gerais. Obs.: O Acadêmico deve-
se atentar para os seguintes tópicos: 1)Para a indicação de novos acadêmicos, deverá haver uma solicitação
com a indicação do nome, currículo publicado na plataforma lattes, foto, endereço completo, devidamente
assinada por dois acadêmicos e entregue à diretoria até o dia 10/11/2022, podendo ser encaminhado para o
e-mail da Presidência, direitora.amicic@gmail.com para que a Comissão possa analisar com antecedência. 2)
Para ter direito a voto o acadêmico deverá estar em dia com as suas anuidades. 3)O link de participação virtual
remoto será junto à ferramenta Google Meet, por meio do link meet.google.com/nsm-zcxv-sux , nos termos do
art. 1.080 A do Código Civil. 4)Para ambos os participante, sejam de forma presencial ou à distância, solicitamos
o comparecimento com o uso de fardão ou pelerine. O regulamento de adesão de novos associados e outras
informações estarão disponíveis no site www.amicic.com.br . 5)Ressalta-se que o direito a voto e o de indicação
de novos acadêmicos exigem adimplência com as anuidades para a instituição, dispensada para os maiores de
75 anos. A presença do acadêmico é muito importante e o seu voto contribuirá para o crescimento da entidade.
Belo Horizonte/MG, 24 de outubro de 2022. José Eustáquio Geovanini - Presidente

MERCADO S/A
Se for considerado o setor como um todo, incluindo
empresas internacionais que atuam no Brasil, a média
de reclamações foi de 105,1 a cada 100 mil clientes”

A M A U R I S E G A L L A

RAPIDINHAS

Os passageiros aéreos contam com poucos mecanismos para se proteger de eventuais
problemas com as companhias. Um deles é o acompanhamento do número de
reclamações feitas nos órgãos oficiais. Nesta semana, a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) divulgou o boletim consolidado das reclamações feitas no segundo trimestre. De
acordo com o documento, a Gol lidera o ranking, com 119,7 reclamações a cada 100 mil
passageiros, à frente da Latam (101,1) e da Azul (45,8). Se for considerado o setor como um
todo, incluindo empresas internacionais que atuam no Brasil, a média de reclamações foi
de 105,1 a cada 100 mil clientes, resultado 37,4% menor que o observado no segundo
trimestre de 2021. O curioso é que a Gol, embora faça feio no levantamento anterior, tem
um indicador melhor que a concorrência em outro quesito: é a empresa que responde
críticas de clientes com mais agilidade – em média, leva 2,2 dias.

» A Suzano comprou a divisão de
papéis de higiene (tissue) da
americana Kimberly-Clark no
Brasil. A operação engloba
produtos como papel higiênico,
toalhas de papel, guardanapos e
lenços, além da propriedade da
tradicional marca Neve. Estima-se
que o negócio tenha girado em
torno de US$ 300 milhões,
embora as empresas não
confirmem o valor.

» A companhia aérea portuguesa
TAP acrescentará, para as festas de
fim de ano, mais um voo São
Paulo-Lisboa. Com isso, serão 21
por semana, o mesmo número
observado antes da pandemia.
Considerando todo o Brasil, a
empresa opera 74 voos semanais
para a Europa – eram 86 antes da
pandemia de COVID-19.

» A Confederação Brasileira de
Futebol está convocando
influenciadores para a Copa do
Mundo do Catar, que será
realizada de 21 de novembro a 18
de dezembro. Feito em parceria
com a agência Arara, o projeto
mira a produção de conteúdo
durante o evento. Entre os
contatos estão Podpah, Robin
Hood Gamer, Tatá Estaniecki e o
canal Reversão.

» Os pedidos de recuperação judicial
cresceram 22,8% em setembro,
em relação ao mesmo mês de
2021, segundo a Serasa Experian.
“A alta não significa piora
econômica, pois ela acontece em
função de uma base fraca de
comparação, já que em setembro
de 2021 houve uma quantidade
baixa de pedidos”, diz Luiz Rabi,
economista da Serasa.

No ano que vem, com
queda da inflação, os
juros vão cair. O Brasil
pode crescer por 10
anos seguidos”
■ Paulo Guedes,
ministro da Economia, exagerando no
otimismo

ABERTURA DE EMPRESAS POR
JOVENS DISPARA EM 2022

O empreendedorismo está em alta entre
adolescentes. Segundo a plataforma Datahub, os
menores de 18 anos abriram 1.173 MEIs no
primeiro semestre, um avanço de 227% sobre o
mesmo período de 2021. Há duas maneiras de ler o
indicador. A primeira é positiva: os jovens buscam
cada vez mais trilhar caminho próprio e crescer na
vida sem depender de um emprego tradicional. A
segunda vai na direção oposta: sem oportunidade
no mercado de trabalho, eles são impelidos a abrir
um negócio próprio.

GASTOS DE TURISTAS ESTRANGEIROS
NO BRASIL QUEBRAM RECORDE

O Brasil voltou a atrair a atenção dos turistas
estrangeiros. Em setembro, os visitantes
internacionais gastaram US$ 416 milhões em
território brasileiro – é o maior valor para o mês
desde 2016, ano da Olimpíada no Rio de Janeiro. Os
resultados também são positivos no acumulado do
ano. Entre janeiro e setembro, os gastos dos
estrangeiros somaram US$ 3,6 bilhões, número
superior ao ano inteiro de 2021. No turismo
nacional, o volume desembolsado pelos viajantes
em setembro foi o maior desde 2015.

US$
600

bilhões é quanto a
Meta, ex-Facebook,

encolheu em valor de
mercado nos últimos
18 meses. Segundo

analistas, a empresa
perdeu capacidade

para inovar

MARCELO SANT’ANNA/EM/D.A PRESS – 3/8/10

ANAC APONTA AS
COMPANHIAS AÉREAS
COM MAIS RECLAMAÇÕES

PATRICK T. FALLOW/AFP – 2/5/22

MARY BARRA ACELERA LUCROS DA GM

A presidente mundial da GM, Mary Barra, está se
consolidando como uma das executivas de melhor

desempenho na indústria automotiva. O novo
balanço divulgado pela empresa reforça que a

estratégia de diversificação de negócios, redução de
custos e foco em inovação tem trazido resultados

robustos. No terceiro trimestre, a montadora lucrou
US$ 3,3 bilhões, o que corresponde a uma expansão de

38% na comparação anual. Foram vendidos 1,53
milhão de veículos no período, alta de 17,1%.
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