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Prefeitura de Sete Lagoas e Caixa realizam o sonho 
de 853 famílias com as escrituras de seus imóveis

receberá de fundo eleitoral

renovar contratos do Fies

Foto: Valdeci Oliveira

será inaugurada hoje, às 10h

A Prefeitura de Sete Lagoas, por 
meio do Programa Municipal de Regula-
rização Fundiária, e a Caixa Econômica 
Federal realizaram esta semana o so-
nho de 853 famílias que passaram a ter 
casa própria. Durante duas solenidades, 

moradores dos bairros Dona Sílvia e Jardins 
dos Pequis II viveram momentos de intensa 
alegria quando receberam as escrituras de 
seus imóveis. As famílias foram contempla-
das com as moradias pelo programa Minha 
Casa Minha Vida. Página 4.

Termina hoje o pra-
zo para renovação do 
contrato do Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies) do primeiro se-
mestre deste ano. Neste 
semestre, cerca de 1,1 

devem ser renovados. Os 
contratos do Fies preci-
sam ser aditados todo 
semestre. Página 2.

O plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou ontem (24), 
por unanimidade, uma resolução 
para regulamentar a distribuição de 
recursos do Fundo Eleitoral público, 

-

nições está a de que cada partido so-
mente receberá os recursos após sua 
respectiva executiva nacional aprovar e 
divulgar amplamente os critérios para 
distribuição do dinheiro entre os candi-
datos, que podem ser alvo de contesta-
ção pela Justiça Eleitoral. Página 2.

Uma operação con-
tra abusos cometidos por 
comerciantes de produ-
tos essenciais no Estado, 
diante da paralisação de 
caminhoneiros, está sen-
do realizada pelo Ministé-
rio Público de Minas Ge-

do Procon, e pela Polícia 
Militar de Minas Gerais.  
Conforme o Procon-MG, 
os donos de comércio 
que se aproveitarem da 
situação para aumentar a 
margem de lucro podem 

sofrer sanções adminis-
trativas, como multa e 
interdição. Além disso, 
os proprietários podem 

responder por crime con-
tra a economia popular.

 Página 6.

Será inaugurada sem Sete Lagoas 
nesta sexta-feira, às 10 horas, a Sala 
Mineira do Empreendedor. A unidade é 
o resultado de um acordo de coope-
ração técnica entre o Sebrae e Junta 

Comercial de Minas Gerais em parceria a 
Prefeitura tendo como principal meta des-
burocratizar e facilitar o processo de aber-
tura de novos negócios, reunindo diversos 
serviços em um único local. Página 6.
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Aluga-se barracão na Rua Veneza nº 523 e 
na Avenida  Itália, 522 no bairro Jardim Europa, 
com quarto, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem. Valor R$350,00. Os interes-
sados favor tratar com Cristina Heback, Corre-
tora de Imóveis. Rua Lassance Cunha, nº 37 
- sala 12 - Centro. Telefone 3771-8763

ALUGA-SE

Vendo chácara em Sete Lagoas, locali-
zada no bairro Nossa Senhora das Graças.                                                                                                      

área construída com pomar, churrasqueira e pisci-
na. Telefone: (31)99944-3350

EXCELENTE OPORTUNIDADE

Casa com 7 cômodos, toda murada, lote plano 
de 360m² no Chacreamento Goiabeiras. Telefone: 

(31)99944-3350

VENDO BARATO

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SETE LAGOAS - MG
AVISO DE LICITAÇÃO

A  Câmara  Municipal  de  Sete  Lagoas/MG  torna  
público  aos  interessados  em  geral  que  está  realizan-
do licitação  pública,  instaurada  na  forma  de  credencia-
mento  nº  01/2018,  cujo  objeto  é  o CREDENCIAMENTO  
DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PARA  EMPRÉSTIMO  
CONSIGNADA, SEM  EXCLUSIVIDADE.  O  edital  na  
íntegra  está  a  disposição  dos  interessados  na  Se-
cretaria  Geral  da Câmara  Municipal,  sito  a Avenida  
Getúlio  Vargas  nº  111,  3º  andar,  região  central  do  
município  de  Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas 
às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, podendo ainda ser retirado 

-.  Os  envelopes,  contendo  a  proposta  comercial  e  a  
documentação, deverão ser protocolados no período de 
28/05/2018 a 28/05/2019 na Secretaria Geral, localizada 
no 3º andar. Mais  informações  poderão  ser  obtidas  
através  do  telefone  (31)  3779-6327.  Sete  Lagoas,  
24.05.2018. Jaqueline Helena Alves, pregoeira.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

A  Câmara  Municipal  de  Sete  Lagoas/MG  torna  
público  aos  interessados  em  geral  que  está  reali-
zando licitação pública, instaurada na modalidade Pre-
gão Presencial nº 15/2018, cujo objeto é o AQUISIÇÃO 
DE GRUPO MOTOR GERADOR – TRANSMISSÃO TV 
CÂMARA. O edital na íntegra está a disposição dos inte-
ressados na Secretaria Geral da Câmara Municipal, sito 
a Avenida Getúlio Vargas nº 111, 3º andar, região central 
do município de Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas 
às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, podendo ainda  ser  retirado  

br  -.  Os  envelopes,  contendo  a proposta  comercial  
e  a  documentação,  deverão  ser  protocolados  até  
às  09  horas  do  dia  11.06.2018  na Secretaria  Geral,  
localizada  no  3º  andar.  Mais  informações  poderão  
ser  obtidas  através  do  telefone  (31) 3779-6327. Sete 
Lagoas, 24.05.2018. Jaqueline Helena Alves, pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018  

Compras, torna público aos interessados que será realiza-
do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presen-
cial n° 50/2018 cujo objeto é o registro de preços que visa 
eventual aquisição de desinfetante e sabonete líquido an-
tisséptico, nos termos solicitados pela Secretaria Municipal 
de Educação. Credenciamento e Recebimento dos envelo-
pes até as 08h45min do dia 08/06/2018 no Núcleo de Licita-
ções e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar 
- Centro). Sessão para abertura de envelopes e julgamento 
às 09h00min do dia 08/06/2018. O edital estará à disposi-
ção dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações e 
Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 

3779-3700. Leonardo Alves de Araújo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - MG

Compras, torna público aos interessados que será realizado 
Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial n° 
51/2018 cujo objeto é o registro de preços que visa eventu-
al aquisição de biscoitos, pães, achocolatados e chocolates 
em pó. Credenciamento e Recebimento dos envelopes até 
as 08h45min do dia 11/06/2018 no Núcleo de Licitações e 
Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Cen-
tro). Sessão para abertura de envelopes e julgamento às 
09h00min do dia 11/06/2018. O edital estará à disposição 
dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações e Com-
pras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, en-

3700. Adélia Figueiredo Carvalho. Pregoeira

Compras, torna público aos interessados que será realiza-
do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presen-
cial n° 52/2018 cujo objeto é o registro de preços que visa 
eventual aquisição de fórmulas infantis, leite em pó, integral 
e de soja. Credenciamento e Recebimento dos envelopes 
até as 08h45min do dia 12/06/2018 no Núcleo de Licita-
ções e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar 
- Centro). Sessão para abertura de envelopes e julgamento 
às 09h00min do dia 12/06/2018. O edital estará à disposi-
ção dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações e 
Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 

3779-3700 Leonardo Alves de Araújo. Pregoeiro.

Compras, torna público aos interessados que será realizado 
Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial n° 
53/2018 cujo objeto é o registro de preços que visa eventual 
aquisição de temperos, fermentos e condimentos. Creden-
ciamento e Recebimento dos envelopes até as 08h45min 

Compras, torna público aos interessados que será realiza-
do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presen-
cial n° 54/2018 cujo objeto é o registro de preços que visa 
eventual aquisição de farináceos, grãos, adoçantes, amen-
doim, amido de milho, aveia, chá, trigo para kibe, cenouras 
e iogurtes. Credenciamento e Recebimento dos envelopes 
até as 08h45min do dia 18/06/2018 no Núcleo de Licita-
ções e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar 
- Centro). Sessão para abertura de envelopes e julgamento 
às 09h00min do dia 18/06/2018. O edital estará à disposi-
ção dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações e 
Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 

3779-3700. Leonardo Alves de Araújo. Pregoeiro.

Compras, torna público aos interessados que será realiza-
do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presen-
cial n° 55/2018 cujo objeto é o registro de preços que visa 
eventual aquisição de massas e sucos. Credenciamento 
e Recebimento dos envelopes até as 08h45min do dia 
19/06/2018 no Núcleo de Licitações e Compras (Travessa 
Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão para 
abertura de envelopes e julgamento às 09h00min do dia 
19/06/2018. O edital estará à disposição dos interessados 
no prédio do Núcleo de Licitações e Compras e no site da 

-
telagoas.mg.gov.br. Informações: (31) 3779-3700. Adélia 
Figueiredo Carvalho. Pregoeira.

Edital de Chamamento Público para Seleção de Artistas 

público aos interessados que será realizado Chamamen-

to Público para Seleção de Artistas para a programação 

do “V Festival de Inverno de Sete Lagoas” a ser realizado 

no período de 14 à 18 de julho de 2018. Os interessa-

dos deverão realizar a inscrição no prédio da Secretaria 

Municipal de Cultura e Juventude (Av. Getúlio Vargas, n° 

91, Centro) mediante apresentação dos documentos exi-

gidos em edital. As inscrições poderão ser realizadas no 

período compreendido entre 28/05/2018 à 19/06/2018. O 

setelagoas.mg.gov.br). Alan Keller de Figueiredo Jardim. 

Subsecretário Municipal de Cultura e Juventude. 

do dia 14/06/2018 no Núcleo de Licitações e Compras (Tra-
vessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão 
para abertura de envelopes e julgamento às 09h00min do 
dia 14/06/2018. O edital estará à disposição dos interessa-
dos no prédio do Núcleo de Licitações e Compras e no site 

setelagoas.mg.gov.br. Informações: (31) 3779-3700. Adélia 
Figueiredo Carvalho. Pregoeira.

Vendo um lote de 360 m2 no bairro Iporan-
ga II,  Rua Ervália, com fundação para dois pa-
vimentos. Preço R$ 145 mil. Tratar com Gilson 
pelo telefone 9.9539-1356 

VENDO LOTE

Vendo ou troco por Moto, 

Implemento Agricola

 (grade - carreta), gado de corte 

(nelore). Tratar 9.9139-8465

COTA DO NÁUTICO


