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Terça-feira, 21 de janeiro de 2020 ●

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
EDITAL Nº 01/2019 - Concurso Público para provimento de cargos da
Prefeitura Municipal De Santa Luzia - Secretaria Municipal de Educação
O Exmo. Sr. Christiano Augusto Xavier Ferreira, DD. Prefeito do
Município de Santa Luzia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Edital 01/2019, tornam público à homologação do Resultado Final do
concurso público, divulgado em 10 de dezembro de 2019, para
provimento dos cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental
Incompleto do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
de Santa Luzia. A homologação do Resultado Final do concurso público,
será divulgada no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia e divulgada nos endereços eletrônicos
www.gestaodeconcursos.com.br e www.santaluzia.mg.gov.br.
EDITAL Nº 01/2019, Processo Seletivo Simpliﬁcado - provimento de
vagas para contratação temporária da Prefeitura Municipal de Santa
Luzia - Secretaria Municipal de Educação.
O Exmo. Sr. Christiano Augusto Xavier Ferreira, DD. Prefeito do
Município de Santa Luzia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Edital 01/2019, tornam público à homologação do resultado ﬁnal do
Processo Seletivo Simpliﬁcado, divulgado em 19 de dezembro de 2019,
para cargos de Nível Superior, Médio do Quadro de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia. A homologação do
resultado ﬁnal do Processo Seletivo Simpliﬁcado, será divulgada no
Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Santa
Luzia e nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e
www.santaluzia.mg.gov.br.
Santa Luzia, 20 de Janeiro de 2020.
Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA SESSÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 011/2019– Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria
Externa Independente Corretiva e Preventiva, com escopo ﬁscal e
contábil, bem como Consultoria e Assessoria à Controladoria Interna,
nas áreas de gestão administrativa, ﬁnanceira e de planejamento,
objetivando a modernização organizacional e estruturação do setor,
com atendimento às normas e procedimentos de auditoria, conforme
legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as normas
internacionais de contabilidade e controladoria. Informamos que a data
da sessão foi alterada por motivo de conveniência e oportunidade da
Administração Pública. A nova data para entrega dos envelopes
ocorrerá no Setor de protocolo (sala 01), até às 09:30 horas do dia
04/02/2020 e abertura às 10:00 horas, no dia 04/02/2020, na Sala de
Licitação e Compras, (sala 22), Sede da Prefeitura Mun. De Santa
Luzia/MG, Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, CEP 33.045.090. O
Edital poderá ser baixado na pagina da internet no endereço:
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/tomada-dep r e c o - n o - 0 11 - 2 0 1 9 / o u s o l i c i t a d o p e l o e - m a i l :
licitacoes@santaluzia.mg.gov.br; brunalima@santaluzia.mg.gov.br;
danielealves@santaluzia.mg.gov.br.
Daniele Aparecida Alves
Vice-Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 053/2019
1) Pregão Eletrônico número 053/2019 – Processo Administrativo número
182/2019 – tipo menor preço, destinado à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de natureza contínua de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em ELEVADORES instalados nos prédios
das unidades escolares e da nova sede da Secretaria de Educação, com
fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e peças de reposição mediante ressarcimento, por um período de 36
meses, conforme especiﬁcações e condições estabelecidas no edital, marcado
para às 09h00min, do dia 05/02/2020.
2) Pregão Eletrônico número 029/2019 – Processo Administrativo número
084/2019 – Aquisição de equipamentos de informática (microcomputador),
conforme quantitativo e especiﬁcações constantes no edital - NOVA DATA:
31/01/2020 – 09 horas – Motivo: reformulação no edital.
Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site
www.licitacoes-e.com.br e/ou www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo
telefone (31)3352-5138. Contagem, 20/01/2020 – Equipe de Pregões.

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS/MG

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de
Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 002/2020 – PRC Nº 0001/20. Objeto: Contratação de
empresa especializada na implantação de sistema integrado de gestão
de saúde pública, incluindo a implantação, migração, treinamento,
licença de uso temporário do sistema integrado de gestão em saúde
pública, manutenção, suporte técnico e customizações exigidas pela
legislação. Tipo: menor preço. As propostas iniciais serão recebidas até
o dia 04/02/2020 às 09:00 horas, a abertura será no dia 04/02/2020 às
09:10 horas e início da sessão de disputa de preços (fase competitiva)
se dará no dia 04/02/2020 às 09:15 horas. O edital poderá ser obtido na
íntegra na Diretoria de Compras e Contratos ou através do site
http://transparencia.parademinas.mg.gov.br. Pará de Minas, 20 de
janeiro de 2020. Anderson José Guimarães Viana. Pregoeiro Oﬁcial.

Comunica Pregão Presencial nº 0005/
2020, Proc. Lic. 0005/2020, tipo Menor
Preço Unitário, tendo como objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para transportes de
alunos da rede pública da Zona Rural
de Campos Gerais e Distrito do
Córrego do Ouro. Seção: 31/01/2020
ás 09:30, Protocolo até ás 09:00h.
Edital na Sec. Mun. de Compras, R.
Nossa
Senhora
do
Carmo,131,Centro,CEP 37160-000,
TEL (35)3853-1436 ou pelo site:
w w w . c a m p o s g e r a i s . m g . g o v. b r.
Campos Gerais, 20/01/2020 Francisco de Assis Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA DE JUATUBA

(Lei Municipal n.º 7.277, de 17 de janeiro
de 1997, e Deliberações Normativas do
COMAM n.º 39/02 e n.º 42/02).

Torna público o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2020,
PA 03/2020 – prestação de serviços de LIMPEZA URBANA (coleta e
transporte de resíduos sólidos domiciliares, residenciais, comerciais,
industriais de características domiciliares, de varrição e de feiras livres,
com a utilização de caminhões compactadores, apoio de um báscula;
coleta seletiva de materiais recicláveis; coleta e transporte de resíduos
de saúde), do tipo menor preço por item. Em virtude de impugnação
interposta pela empresa Liarth Serviços Eireli, ADIA-SE por tempo
indeterminado a sua abertura para análise da impugnação. Havendo
alteração ou não o edital será republicado. Maiores informações pelo
telefone 3535-8200, email licitacao@juatuba.mg.gov.br. Rafaela T. F.
da Silva- Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG
Aviso de Licitação – O Presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno
– MG, Sr. Pedro Giovani Militani, torna público a abertura do Procedimento
Licitatório de n° 002/2020, Pregão Presencial de n° 002/2020 que tem
como objetivo a contratação de pessoa física ou jurídica para a prestação
de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica em Supervisão
Pedagógica e Administrativa dos Programas Educacionais da Escola do
Legislativo da Câmara Municipal de Nepomuceno, ano de 2020, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, que será realizado no dia 31 de Janeiro de
2020, às 13h, no Plenário da Câmara Municipal de Nepomuceno
conforme no objeto e condições constantes no Edital que pode ser
solicitado através do e-mail: licitacao@camaranepomuceno.com.br.
Nepomuceno (MG), 20 de Janeiro de 2020.

GILMAR AGUIAR DA COSTA, responsável
legal pelo empreendimento denominado
“MOVEIS & CIA SOCIEDADE SIMPLES
LTDA-ME,” localizada na Rua Maria Lucia
Petit, nº 67, Bairro Rio Branco, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.535-265.
Seu uso pretendido é a fabricação de moveis
com predominância de madeira, conforme
CNAE nº 31.01.2-00, mas na pratica o
empreendimento pretende exercer a
atividade econômica de montagem de
armários modulados em MDF, que já vem da
fabrica cortados na medida encomendada.
Igualmente, torna público que protocolizou
requerimento de Licença Ambiental, (fase do
licenciamento) junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente - SMMA.
GILMAR AGUIAR DA COSTA
Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2020

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA/MG

PL Nº 002/2020 – PP Nº 002/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de
torno, eletricista de corrente alternada,
borracharia, solda e serviços de mola e
embuchamento em geral. Abertura: Dia
04/02/2020 – 08h00min. Informações:
(38) 3614-1537 – 3614-1429. Email
licitacao@montalvania.mg.gov.br ou na
sede do Município, situado Av. Confúcio,
n°1150 – Centro – Montalvânia/MG, no
horário das 07h30min às 13h30min.
Montalvânia/MG, 20 de janeiro de 2020.
Elivando Nonato da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA DE JEQUERI/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG
Aviso de Licitação – O Presidente da Câmara Municipal de
Nepomuceno – MG, Sr. Pedro Giovani Militani, torna público a abertura
do Procedimento Licitatório de n° 001/2020, Pregão Presencial de n°
001/2020 que tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica para
aquisição de diversos materiais de consumo, sendo eles: paniﬁcação,
gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene pessoal e material
de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Nepomuceno, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, que será realizado no dia 31 de Janeiro
de 2020, às 9h, no Plenário da Câmara municipal de Nepomuceno
conforme no objeto e condições constantes no Edital que pode ser
solicitado através do e-mail: licitacao@camaranepomuceno.com.br.
Nepomuceno (MG), 20 de Janeiro de 2020.
SECRETARIA DO JUÍZO DA COMARCA DE CONTAGEM/MG. 4ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE
DILAÇÃO DE 20 DIAS. A Dra. Mônica Silveira Vieira, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Contagem/MG,
na forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento, que este Juízo
nos autos de nº 0079.12.022.487-2 AÇÃO DE EXECUÇÃO que MINASMÁQUINAS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA move em face de IBGP PRODUÇÕES OBRAS SOCIAIS EDUCACIONAIS E SAÚDE, estando a
parte EXECUTADA IBGP PRODUÇÕES OBRAS SOCIAIS EDUCACIONAIS E SAÚDE, CNPJ:05.444.729/0001-70, em
lugar incerto e não sabido, CITE a executada para efetuar o pagamento da quantia de R$39.660,84 (trinta e nove mil,
seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários
de advogado do autor e custas iniciais no prazo de 3(três) dias. ADVERTÊNCIAS: 1) No caso de integral pagamento, no
prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade. 2) O(A) executado(a), independentemente de penhora,
depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15(quinze)
dias, contados da data da publicação do edital. 3) O(A) executado(a), comprovando o depósito de trinta por cento do valor
acima, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) vezes na forma do artigo 916 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados expediu-se o presente edital, que será publicado e ﬁxado na forma da
lei. Contagem,10 de dezembro de 2019. Eu, Sandra Faria Silva escrivã, o digitei. Mônica Silveira Vieira Juíza de Direito.
TERCEIRA VARA DE FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE DEZ DIAS –
Wauner Batista Ferreira Machado, Juiz de Direito da Comarca da Vara supra faz saber a todos quantos o presente
Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo, situado na Av. Raja Gabaglia, 1753, 8º andar, bloco 84,
Belo Horizonte, MG, tramita uma Ação de Desapropriação, registrada sob o nº 0430143-41.2013.8.13.0024 movida
pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE em face deANTONIOABRAHAO DOS SANTOS e ZELIADOS SANTOS, tendo
por objeto a desapropriação total do lote 01 da quadra 59 do Bairro Dom Joaquim, com área , limites e confrontações de
acordo com a planta respectiva, registrado no 4º Registro de Imóveis de Belo Horizonte sob o número 22.471,
declarado de utilidade pública para ﬁns de desapropriação por meio do Decreto Municipal nº 15.055 de 13 de novembro
de 2012.(..) A desapropriação abrange também as benfeitorias descritas no Cadastro Técnico de Desapropriação nº
310 e Laudo de avaliação nº 139/2017. E tendo o(s) expropriado (s) requerido o levantamento de 80% do valor
depositado pelo Município, foi determinado pelo MM. Juiz a expedição deste(s) edital(is) (art. 34 da Lei 3.365/41), para
conhecimento de terceiros e demais interessados que será aﬁxado e publicado na forma da lei. Eu Adriana Martins
Oﬁcial deApoio Judicial, digitei o presente edital que segue devidamente conferido, subscrito e assinado pelo Escrivão
Judicial/Gerente de SecretariaAgnaldo Xavier Dias, por ordem do MM.Juiz de Direito Titular desta Vara.

Pregão Presencial Nº 01/2020 - Objeto:
Locação de Estruturas e Serviços Para
Eventos. Prefeitura Municipal de Jequeri,
Avenida Getúlio Vargas, 71 – Centro –
Jequeri- MG. Abertura: 03/02/2020 às
09h00min. Informações no local de segunda
à sexta, de 13h00min as 16h00min, ou email: prefeituralicitacao1@gmail.com /
www.jequeri.mg.gov.br. Jequeri, 20/01/2020
– João M. Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA DE JEQUERI/MG
Pregão Presencial Nº 02/2020 - Objeto:
Aquisição de Medicamentos, com base na
Listagem de “A a Z” da ABCFARMA/GUIA
DA FARMÁCIA. Avenida Getúlio Vargas, 71 –
Centro – Jequeri- MG. Abertura: 06/02/2020
às 09h00min. Informações no local de
segunda à sexta, de 13h00min as 16h00min,
ou e-mail: prefeituralicitacao1@gmail.com /
www.jequeri.mg.gov.br. Jequeri, 20/01/2020
– João M. Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA DE SANTOS DUMONT

Abertura do processo PP003/2020 obj.: futura e
eventual aquisição de uma usina de
micropavimentação asfáltica e de um caminhão
traçado para acoplamento da usina de
micropavimentação asfáltica . Abertura: 05/02/2020 às
09horas;

