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Plano de reassentamento com doação de terrenos da Cohab Minas no município para
228 famílias de ocupações irregulares em BH preocupa os moradores e prefeitura reage

❚ HABITAÇÃO

Apreensão em Santa Luzia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
AVISO DE LICITAÇÃO - Concorrência nº 001/2022 - Processo Licitatório nº 033/2022
A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna Público a Concorrência nº 001/2022,
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
pavimentação asfáltica de vias, com utilização de concreto betuminoso usinado a quente
- CBUQ e PMF - pré misturado a frio, de diversas ruas dos bairros cidade jardim, São
Geraldo, Nova Pirapora e Cícero Passos no município de Pirapora-MG, na seguinte
forma: Tipo - menor valor ofertado por lote sob regime de execução de empreitada
por preço global; Data/horário: 09/06/2022 às 09:00h (horário de Brasília). A íntegra
deste Edital e seus anexos poderão ser obtidas no seguinte endereço eletrônico:
www.pirapora.mg.gov.br/licitacoes. 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, 05/05/2022
Erika Auriana Menezes Mourão Silva Berlini - Presidente CPL.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Gerência de Compras de Bens e Serviços

Aviso

Licitação: 024/2022

Processo SIAD: 027/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Serviços de limpeza das fachadas de

edifício, fornecimento de insumos, materiais

e utilização de equipamentos necessários

à execução dos serviços, conforme

especificações técnicas contidas no Termo de

Referência e demais anexos, partes integrantes

e inseparáveis do Edital.

Data de início da sessão do pregão: 19.05.2022.

Hora de início da sessão do pregão: 14h00min.

Disposições Gerais: Os interessados poderão fazer

download do edital no sítio www.compras.mg.gov.br.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Gerência de Compras de Bens e Serviços

Aviso

Licitação: 083/2022

Processo SIAD: 243/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços continuados de

limpeza, conservação, higienização, jardinagem,

copeiragem, recepção, apoio operacional e de

desinfecção de reservatórios e caixas d’água,

a serem executados nas dependências das

diversas edificações e áreas do TRIBUNAL de

Justiça do Estado de Minas Gerais, localizadas

no interior do Estado de Minas Gerais, conforme

especificações técnicas contidas no Termo de

Referência e demais anexos, partes integrantes

e inseparáveis do Edital.

Data de início da sessão do pregão: 18.05.2022.

Hora de início da sessão do pregão: 14h00min.

Disposições Gerais: Os interessados poderão fazer

download do edital no sítio www.compras.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍ/MG

A PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ - Torna público
para conhecimento de todos os interessados,
Reabertura do Processo Licitatório nº 021/2022,
Leilão nº 001/2022. Objeto: LEILÃO PÚBLICO
PARA VENDA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
SUCATAS EM DESUSO DE PROPRIEDADE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAI-MG.
Início dos lances: 12/05/2022 às 08:00hs da manhã
(horário de Brasília) e com encerramento para o
recebimento dos lances 30/05/2022 as 14:00hs. Edital
disponível através do site: www.ubai.mg.gov.br
/ www.marcusviniciusleiloes.com.br.

Farley Vieira Ribeiro (Prefeito Municipal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO. P.A.L. Nº 042/2022. TP Nº 0003/2022. Através de seu Presidente da
CPL, nomeado pela Portaria nº 1101/2021, torna público que realizará Licitação PAL: 042/2022
- TP Nº 003/2022 no dia 26/05/2022 às 09h00min. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para
construção de muro de arrimo na Creche Pró Infância (entre as instituições de ensino Escola
Estadual Iveta Santana e a Creche Pró Infância), em atendimento às necessidades do Município
de Angelândia/MG. Íntegra do Edital e demais informações atinentes aos certames encontram-se
à disposição dos interessados na Divisão de Licitação, situada na Rua GenerosoAlves Guimarães,
nº 35, Centro nos dias úteis, no horário de 07h00min às 12h00min, através do telefone: (33) 3516-
9000 e e-mail: licitacao@angelandia.mg.gov.br.Andrei Bolivar Souza Coelho - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO. P.A.L. Nº 039/2022 -ADESÃO Nº 006/2022. Torna público o interesse
em aderir à Ata de Registro de Preços nº 0164/2022, gerenciada pela prefeitura de Governador
Valadares/MG, oriunda do Pregão Eletrônico nº 124/2021 - ProcessoAdministrativo nº 825/2021,
cujo Objeto é o Registro de Preços para a eventualAquisição de material de escritório. O Valor Total
pretendido para Adesão é de R$ 2.608.432,70 (Dois milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e setenta centavos). Fornecedor: M & C Varejo Ltda. - CNPJ: 20.267.071/0001-62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO. P.A.L. Nº 040/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. Torna
público a Abertura do Processo Licitatório nº 040/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual
prestação de serviços de locação de veículos automotores, visando atender às necessidades
das diversas Secretarias do Município de Angelândia/MG. Entrega dos envelopes: Até as
09h00min do dia 19 de maio de 2022, na sala de sessões do Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Angelândia/MG. Informações pelo tel.: (33) 3516-9000 e site: angelandia.
mg.gov.br. 05 de maio de 2022. Responsável: João Paulo Batista de Souza - Angelândia. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | Cia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte

AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/SMOBI CC 001/2022
PROCESSO Nº 01.068.219/21-95.
OBJETO: Serviços e Obras de Estabilização de Encostas na Vila Mariquinhas e
na Vila Boa União.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: dia 23 de junho de 2022
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus anexos estarão à
disposição dos interessados no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo
Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/ MG, na Av. do Contorno, nº 6.664,
1º Andar, Savassi, segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, mediante agendamento
prévio junto à Comissão Permanente de Licitação, pelo e-mail: cpl.urbel@pbh.
gov.br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R
ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do
Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor, conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 03 de maio de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PL Nº 071/2022 – PP RP Nº
008/2022. AVISO DE LICITAÇÃO.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE
E M P R E S A P A R A
F O R N E C I M E N T O D E
CONCRETO USINADO 25 MPA,
UTILIZANDO BRITA 0/ BRIT 1,
SLUMP 14 MAIS OU MENOS 3,
POSTO NA OBRA, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
M U N I C I P A L D E M E I O
AMBIENTE,Credenciamento:Das
09h30min às 09h45min do dia
20/05/2022 e o recebimento dos
envelopesseráàs09h45min,deste
mesmo dia. A sessão de lances
ocorrerá em ato contínuo deste
mesmo dia. O edital encontra-se
disponível no site da Prefeitura:
www.vespasiano.mg.gov.br.
Amaury Oliveira de Souza –
PregoeiroOficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Ministério Público de Minas Gerais

Procuradoria-Geral de Justiça
Licitação no site www.compras.mg.gov.br
Número do processo: 87 / Ano: 2021
Unidade: 1091012
Processo SEI: 19.16.3900.0023482/2022-54
Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio,
vídeo e correlatos, destinados a estruturação
da Assessoria de Comunicação Integrada
(ASSCOM) e das demais unidades e projetos do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Modalidade: Pregão Eletrônico
Recebimento das propostas: até às 10 horas
do dia 19/05/2022.
Início da disputa de preços: às 10 horas do dia
19/05/2022.
Disposições Gerais: O edital e seus anexos estão
disponíveis para consulta e download no site www.
mpmg.mp.br. Demais informações: de 2ª a 6ª feira,
das 9 às 18h, pelos telefones: (31) 3330-8128 e
3330-8129, ou pelo e-mail dgcl@mpmg.mp.br.
Belo Horizonte, 05 de maio de 2022.

Dariana Augusta de Toledo Patrocínio Ruiz
Coordenadora da Diretoria de Gestão de

Compras e Licitações /PGJ-MG

PL067/2022 -PESRP019/2022.
AV I SO DE L I C I TAÇÃO .
OB J E TO : F o rm a ç ã o d e
REGISTRO DE PREÇOS, para
futura e eventual aquisição de
material hospitalar, para atender
ao Laboratório Municipal de
S a ú d e d o mun i c í p i o d e
Vespasiano/MG. Início de
acolhimento de propostas: às
9h00 do dia 17/05/2022. Início da
sessão de disputa de preços:
09h30 do dia 19/05/2022. Edital
d i s p o n í v e l n o s s i t e s
www.vespasiano.mg.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br. Marco
Alexandre Cruz – Pregoeiro
Oficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL083/2022 -PESRP024/2022.
AV I SO DE L I C I TAÇÃO .
OBJETO:A formação de registro
de preços visando à futura e
eventual aquisição de agulhas e
tubos para coleta de sangue à
vácuo com tampa de rosca, com
o comoda t o de 01 ( um )
equ i pamen t o t o t a lmen t e
automatizado para a rotulagem
dos tubos e uma destampadora
automática, incluindo assistência
técnica, acessórios, insumos e
treinamento operacional aos
f u n c i o n á r i o s . I n í c i o d e
acolhimento de propostas: 08
horas do dia 17/05/2022. As
propostas serão recebidas até às
08 horas do dia 19/05/2022.
Abertura daspropostas: 08horas
d o d i a 1 9 / 0 5 / 2 0 2 2 .
Início da sessão de disputa de
p reços : 09 ho ras do d ia
19/05/2022. Edital disponível nos
e n d e r e ç o s e l e t r ô n i c o s :
www.vespasiano.mg.gov.br e
http://www.licitacoes-e.com.br.
Maria Aparecida de Araújo
Aquino Ananias. Pregoeira
Oficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. Torna público nos termos das Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 - Processo nº 039/2022. Objeto: Contratação
de Empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento por
prazo determinado (locação) de Soluções de Software Prontas. Abertura: dia
19/05/2022, às 11h00min. Melhores informações à Av. Raul Soares, nº 310,
Centro, Aimorés/MG, tel.: (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOÃO DA LAGOA -
SAAE. RETIFICAÇÃO DE DATADASESSÃO PÚBLICADO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 05/2022. O SAAE de São João da Lagoa/MG torna público Retificação de data
da sessão pública referente ao Processo nº 13/2022 - Pregão Presencial nº 05/2022.
Nova data da sessão: 18/05/2022. Menor Preço Unitário. Objeto: aquisição de
equipamentos de informática e material permanente. Horário: 08h00min. Info no e-mail:
saaesjlagoa@yahoo.com.br, tel.: (38) 3228-8101. Mércia Gonçalves Sena - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG. TOMADA
DE PREÇO Nº 10/2022. Processo nº 66/2022 - Tomada de Preço nº 10/2022.
torna público, que às 08h30min, dia 24/05/2022, na Prefeitura Municipal, situada
na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, nesta Cidade, será realizada sessão de
recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação
e Proposta de Preço do tipo “Menor Preço”. Objeto: Contratação de profissional
arquiteto para execução de projetos específicos de arquitetura/urbanismo e
arquitetônico. Edital e informações, endereço acima ou fone: (38) 3725-1110,
e-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br no horário de 08h00min às 16h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022. ProcessoAdministrativo nº 051/2022. Torna público para
conhecimento dos interessados que o Órgão Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG,
de acordo com a regulamentação, realizará Pregão Eletrônico, sendo conduzido pela Comissão
de Pregão. Objeto: aquisição de equipamentos para estruturação da Secretaria Municipal de
Assistência Social, com recursos referentes a Emenda Parlamentar 202136820003, transferência
especial do Ministério da Economia, Programa 09032021-2. Início de recebimento de propostas:
09/05/2022, às 08h00min. Fim do recebimento de propostas: 20/05/2022 às 08h00min. Início
da disputa: 20/05/2022, às 14h30min. Tipo de lance: Menor Lance. Tipo de encerramento:
Aberto. Exclusivo ME: Não. Para demais informações, contato via e-mail: licitacao@
rochedodeminas.mg.gov.br, telefone: (32) 3262-1222 ou acesso pelo link: www.bll.org.br.

SÍLVIA PIRES

MoradoresdeSantaLuziaestão
preocupados com o plano de reas-
sentamento de cerca de 228 famí-
lias, no Bairro Novo Centro. A pro-
posta prevê a doação de terrenos
pertencentes à Companhia de Ha-
bitação do Estado de Minas Gerais
(Cohab Minas) para as famílias de
ocupaçõesirregularesemBH,sem
oferecer, no entanto, nenhuma
contrapartidaaomunicípio.Apre-
feituradacidadeafirmanãoteres-
trutura para receber as famílias,
que chegam a aproximadamente
mil pessoas.

O bibliotecário Wander Garcia,
de 48 anos, acredita que cada mu-
nicípio deve arcar com suas res-
ponsabilidades. “Nós também te-
mosnomunicípiopessoasquede-
mandam habitação. Elas não fo-
ram ouvidas antes de trazer famí-
lias de outras cidades para cá. Nós
temos um problema social aqui.

MARIANA COSTA E ROGER DIAS

O impasse que envolve a situa-
ção do transporte público de Belo
Horizonte segue sem solução. A
prefeitura, a Câmara Municipal e
o consórcio das empresas de ôni-
bus não chegaram a acordo on-
tem para a liberação de R$ 163,5
milhões como subsídio para as
empresas. Uma nova reunião foi
marcada para terça-feira para dis-
cutir o projeto. Nesse período, o
Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros de Belo Hori-
zonte (Setra-BH) vai analisar a pro-
posta que tem como contraparti-
das aumentar o número de via-
gens nos dias úteis em pelo me-
nos 30% se comparado a março de
2022, renovar a frota até 10 anos,
além de instalar equipamentos
para que seja possível identificar a

lotação dos veículos.
Além disso, as empresas te-

riam a obrigação de ceder docu-
mentos fiscais, recibos e extratos
bancários relativos ao período de
execução contratual. O entrave
na negociação é justamente a ne-
cessidade de fiscalização a res-
peito da qualidade do serviço
prestado pela concessionária em
BH. Nesse sentido, a Câmara pro-
mete intervir para que o dinhei-
ro não seja repassado às empre-
sas sem garantias de melhoria
do transporte público.

A tentativa de acordo faz parte
de um ofício enviado pelo Minis-
tério Público de Contas do Estado
de Minas Gerais à presidente da
Câmara, Nely Aquino (Podemos).
Nele, o procurador Glaydson So-
prani fez uma série de recomen-
dações acerca das obrigações da

PBH e das empresas no contrato
com as empresas. Segundo ele, o
Poder Executivo deve encami-
nhar o projeto à Câmara para a
criação do subsídio, além de
transferir os valores sem a inci-
dência de taxas de administração
a cada empresa do consórcio.

De acordo com Soprani, tam-
bém é obrigação da PBH assu-
mir a exploração das fontes de
receitas acessórias relativas à
prestação do serviço, tais como
as decorrentes da publicidade.
Logo, a remuneração dos con-
sórcios seria a soma tarifária

com o próprio subsídio. A pre-
feitura deverá contratar uma
empresa especializada para a
prestação de serviços de audito-
ria, para avaliar o procedimento
da revisão tarifária.

Apesar de a reunião ter termi-
nado sem um acordo, o superin-
tendentedemobilidadedacapital,
André Dantas, acredita que houve
avanço nas discussões. “Acredito
que foi um avanço muito signifi-
cativo e, como um processo de
participação, leva tempo para che-
gar a um ponto comum. Foram
colocados alguns pontos de fisca-
lizaçãoadicionaisaosqueestavam
noacordooriginal.Elesserãodeba-
tidosecasohajaumconsenso,nós
iremos à frente”. disse.

Santa Luzia não tem condições de
receber tantas pessoas assim”, dis-
se.Proprietáriodeumlotenobair-
ro, ele conta que planejava come-
çaraconstrução,mas,agora,vaies-
perarodesenrolardessahistória.“É
um problema social que vai ser
causado na cidade”, afirma.

O líder comunitário Davidson
Dourado dos Santos diz que ape-
nas disponibilizar os lotes para as
famílias não resolve o problema.
“Eles deveriam se responsabilizar
pela construção das casas, mas, na
verdade, só estão jogando as pes-
soas em um lugar sem infraestru-
turanenhuma.Nãoqueremosim-
pedirninguémdetersuacasapró-
pria, mas as condições não são
boas”, avalia. Segundo ele, as famí-
lias devem receber um auxílio do
estadoparaaconstruçãodascasas.
Para o construtor Ricardo Rocha, o
valor não é suficiente. “Eu acho
uma covardia. O CUB hoje gira em
torno de R$ 2 mil, então, construir

uma casa razoavelmente digna
gastaria, no mínimo, R$ 136 mil.
Eles vão chegar aqui e não vão ter
condições de construir”, analisa.

Segundo o prefeito Padre Sér-
gio, o município não foi comuni-
cado dessa ação do estado. “Nós
não participamos da construção
desse processo. Eles desenvolve-
ram toda uma solução e Santa Lu-
zia está sendo responsabilizada a
receber essas famílias, sem consi-
derar a infraestrutura da cidade”,
declara.“Nós queremos acolher as
pessoas e dar a elas dignidade, não
apenas oferecer um pedaço de
terra. Eles vão chegar aqui e não
tem uma escola para atender as
crianças, não tem um posto de
saúde”, complementa. De acordo
com a prefeitura, a cidade deve re-
ceber 90 famílias da ocupação Vi-
centão e 138 da ocupação Caroli-
na Maria de Jesus.

O prefeito conta, ainda, que a
cidade passa por um processo de

regularização fundiária. “Hoje,
mais de 50% da nossa cidade é
considerada irregular. Quero rece-
ber em Santa Luzia situações que
vão ajudar a resolver os nossos
problemas, e não nos dar outros
problemas para resolver. As pes-
soas que estão destinadas a vir pa-
ra cá são bem-vindas, mas eu pre-
ciso recebê-las bem. Santa Luzia
não tem essa estrutura para rece-
ber essas pessoas conforme elas
merecem”, disse Padre Sérgio.

A Procuradoria do município
deve entrar com ação para rever o
reassentamento das famílias no
bairro. A prefeitura planeja revita-
lizar o Bairro Novo Centro.“Quere-
mos construir um imponente
MercadoCentraldacidadeetrans-
formá-lo em um atrativo turístico
paraacidadeparaajudarnaecono-
mia da cidade”, conta. Procurada
pela reportagem, a Cohab Minas
não respondeu até o fechamento
desta edição.

EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS – 27/1/22

Cidade da Grande BH alerta para os problemas
sociais que a proposta do governo do estado vai gerar

TRANSPORTE PÚBLICO

Impasse embarca nos ônibus de BH
RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS

Reunião entre prefeitura,
vereadores e empresas para
liberar recursos terminou
sem acordo. Novo encontro
ocorrerá na terça-feira


