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PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico - nº 004/2023

O Município de Nova Lima torna 
público, que fará realizar o Pregão 
Eletrônico - nº 004/2023. Objeto: 
Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento, monta-
gem, realização e desmontagem 
em evento denominado Rua de 
Lazer, para atender às necessida-
des das Secretarias Municipais do 
Município de Nova Lima, conforme 
descrições do Termo de Referên-
cia. Data de realização 17/03/2023 
às 09:00 h. O edital poderá ser 
retirado no site www.novalima.
mg.gov.br, em Portal da Trans-
parência/Publicações. 

Nova Lima, 07 de março de 2023. 

A Pregoeira

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

BONITO DE MINAS/MG
Pregão Eletrônico nº 005/2023
- Processo Licitatório nº 017/
2023. Objeto: Aquisição de
Formas para fabricação de
Bloquetes e meio fio. Envio
das propostas para o site
www.bll.org.br até o dia 17/
03/2023 às 09hrs00min.
Editais na integra no site
oficial do Município
www.bonitodeminas.mg.gov.br
- Maiores informações:
licitacao@bonitodeminas.mg.gov.br

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
NORTE MINEIRO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DOS VALES DO CARINHANHA,
COCHÁ, PERUAÇU, JAPORÉ E SÃO
FRANCISCO - CIMVALES/MG - O
Consorcio CIMVALES/MG, Processo
Licitatório nº 002/2023 - Chamada Pública
nº 001/2023. Objeto: Credenciamento de
microempreendedor individual-MEI,
pautando na futura contratação de dois
profissionais, para a estruturação da
equipe técnica de apoio administrativo.
Prazo credenciamento de (06/03 a 16/03/
2023), até às 09h:00m. Edital publicado no
site oficial www.cimvales.mg.gov.br
Processo Licitatório nº 003/2023 -
Chamada Pública nº 002/2023. Objeto:
Credenciamento de (pessoa jurídica sem
fins lucrativos), para eventual celebração
de contrato junto ao CIMVALES pautando
na locação de máquinas, equipamentos e
veículos pesados, para uso serviços de
terraplenagem, bem como eventual
locação de veículos leves. Prazo
credenciamento (07/03 a 17/03/2023), até
às 09h:00m. Edital publicado no site oficial
www.cimvales.mg.gov.br
Processo Licitatório nº 004/2023 - Pregão
Presencial nº 001/2023. Objeto: Seleção
de proposta mais vantajosa para "registro
de preços", para a futura "contratação de
empresa com qualificação técnica para a
prestação de serviços comuns de
engenharia, pautados na manutenção e
reforma de prédios municipais, incluindo
praças e demais áreas verdes, para atender
a demanda dos municípios consorciados
do Consórcio CIMVALES. Sessão de
recebimento de propostas e julgamento:
20/03/2023 às 09hr00min. Edital publicado
no site oficial www.cimvales.mg.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/
2023 - CONVITE Nº 001/2023 - Contratante:
Câmara Municipal de Buenópolis; Contratada:
Consystem Ltda - ME; objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação de
serviços de assessoria e consultoria aos setores
contábil e administrativo da Câmara Municipal
de Buenópolis. Convite nº 001/2023; Dotação
Orçamentária: 3.3.90.39.00; valor R$
62.400,00. Vigência: 01/03/2023 a 29/02/2024.
Vereador Vander Luiz de Moura - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SETE LAGOAS/MG

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023
Tomada de Preço - O Poder Legislativo de 

Sete Lagoas/MG, torna público que está 

realizando licitação pública na modalidade 

Tomada de Preço nº 01/2023, cujo objeto é 

a contratação de agência de publicidade. O 

edital está a disposição na Diretoria de Lici-

tações, sito a Rua Domingos L’Ouverture nº 

335, bairro São Geraldo, Sete Lagoas/MG, 

no horário de 8 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, 

a partir do dia 08/03/2023, podendo ser reti-

 !"#$%#$&'()$#*+'!,$"!$-./! !$0$www.cama-

rasete.mg.gov.br - ou solicitado através do e-

mail victoria.licitacao@camarasete.mg.gov.

br. Os envelopes deverão ser protocolados 

até às 9 horas do dia 10.04.2023, na Se-

cretaria Geral. Informações pelo telefone 

(31) 3779-6366. Sete Lagoas, 03 de março 

")$ 12134$5'+(6 '!$7! '!$ 8'9)' #$ -! :!,;#4$

Assistente de Licitações.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS E BENEFICIAMENTO DE 
BORRACHA E ELASTÔMEROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Associados Regulares do Sindicato das Indústrias de Artefatos 
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Élcio Fortunato do Carmo

VW.XYS.Z[.G

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG – Aviso de

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2023 - O Município de Augusto de

Lima/MG, torna público Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2023.

Inscr.: 06/03/2023 às 10 h até 13/03/2023 às 17 h. Provas: 26/03/2023. Inf.:

https://portal.imeso.com.br/”

 AVISO DA 1ª ERRATA - PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 - O

Município de Augusto de Lima torna público a Errata nº 01 do Edital de

Processo Seletivo nº 001/2023. Inf.:https://portal.imeso.com.br/”

 AVISO DA 2ª ERRATA - PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 - O

Município de Augusto de Lima torna público a Errata nº 02 do Edital de

Processo Seletivo nº 001/2023. Inf.:https://portal.imeso.com.br/”

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO/MG

Torna público para o conhecimento de 
todos, a ADESÃO as Atas de Registro 
de Preços Nºs  015/2022, 018/2022 e 
019/2022, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 005/2022, Processo Administrativo 
nº 013/2022 do CIMAMS - Consorcio 
 !"#$%&!'(')*+, -&+"'.!*+'"*$'/, 0*,1$#*,

Mineira da Sudene. Objeto: Aquisição 
de medicamentos e Material Médico 
Hospitalar a ser destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de São Francisco/
MG. Empresas Contratadas: Guedes 
e Paixão Ltda, RD Pharma Ltda e 
Prolagos Produtos para Saúde Ltda. 

São Francisco/MG. 
06 de março de 2023 

Miguel Paulo Souza Filho 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO/MG

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do contrato do Pregão 
Eletrônico nº 028/2021 - Processo 
Licitatório nº 104/2021. OBJETO: 
Registro de Preços para futura e 
eventual Contratação de Prestação de 
Serviços de Segurança, Salva-Vidas 
e Brigadistas, a serem realizadas 
sob demanda, destinadas a atender 
as necessidades das Secretarias 
Municipais da Administração Pública. 
CONTRATADA: Contrato nº 
008/2023: !"#$%&' "& ()*+& ,-*).+ 

09506291624 - Valor Global: R$ 
1.321.648,00. CONTRATANTE: 
Município de São Francisco/MG. Prazo 
de Vigência: 03/02/2023 À 31/12/2023.

São Francisco/MG, 
06 de Fevereiro de 2023. 

Ass.: Ronaldo Alves Silva
Secretário Municipal de Administração 

e Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Registro de 
Preços - nº 101/2022

O Município de Nova Lima torna 

público, que fará realizar o Pregão 
Eletrônico Registro de Preços - 
nº 101/2022. Licitação Exclusiva 
- ME/EPP LC 123/06. Objeto: 
Aquisição de 01 Equipamento de 

 !"!#$%&%' (' )* %+,!' -! %.' -/012'

marca Leica, para atender a 

/34$3 %$5%' 63' 7!.8 54%' 9$:%;%' 6!'

município de Nova Lima. Data de 

realização 17/03/2023 às 09:00 
h. O edital poderá ser retirado 

no site www.novalima.mg.gov.
br, em Portal da Transparência/
Publicações. 

<!=%'>5?%2'0@'63'?%$+!'63'A0A1B'

A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023
O Município de Itaobim/MG - torna público que realizará licitação na Modalidade
Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item - para Registro de Preços para
eventual Prestação de Serviços de Encascalhamento de estradas vicinais e vias
não pavimentadas. A Abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 20/03/2023, às
09h. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023 - PAL Nº. 1098/2023, esclarecimentos
e informações poderão ser obtidos no Depto. Municipal de Licitações - Rua
Belo Horizonte, nº 360, Centro, CEP: 39.625-000 - Itaobim/MG, Fone: (33)
3734-1157 ou pelo e-mail: licitacao@itaobim.mg.gov.br. Edital disponível no
site: www.itaobim.mg.gov.br. Jairo Batista Pontes - Pregoeiro Substituto.

LEÓPOLIS PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A
Fazenda Cruvinel, s/nº, Zona Rural. São Gotardo, MG

CNPJ: 18.891.318/0001-75 - Inscr. Est. 00222.4546.00-06 - Reg. JUCEMG Nire 3130010544-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 10ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Sociedade Anônima Leópolis Produtos Agrícolas S/A, no uso de suas 
atribuições legais, conforme determina o artigo nº 22, bem como observando o artigo nº 29, 
do Estatuto Social da Companhia, convoca os Senhores e Senhoras Acionistas, para a 10ª AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  a ser realizada no dia 10 de março de 2023, na Fazenda 
Cruvinel, s/nº, Zona Rural, no município de São Gotardo (MG), às 17:00 hs (dezessete horas), 
em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) do capital social da Companhia e, em segunda convocação, às 17:30 hs (dezessete horas e 
trinta minutos), com qualquer número de acionistas presentes, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia: 1- Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis relativas ao ano de 
2022; 2- Aprovação da proposta da Diretoria para a distribuição de dividendos;  3- Eleição dos 
membros do Conselho de Administração; 4- Eleição dos membros da Diretoria; 5- Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal; 6- Fixação dos honorários dos Conselheiros; 7- Posse dos Con-
selheiros eleitos; 8- Outros assuntos de interesse da Companhia. O acionista que for ausentar-se 
da Assembleia e desejar ser representado por procurador deverá apresentar procuração pública 
ou particular com assinatura reconhecida em Cartório, na Sede da Companhia, até 3 dias antes 
da realização da Assembleia. 

São Gotardo/MG, 14 de fevereiro de 2023. 
Seiji Eduardo Sekita - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO RP PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 172/2022

Tendo em vista o interesse 
público, de acordo com o Art. 
49 da Lei 8.666/93, o Município 
de Nova Lima torna público a 
REVOGAÇÃO do Pregão de 
RP Processo Administrativo nº 
172/2022 - Pregão Presencial 
Registro de Preços nº 33/2022, 
tendo como objeto Aquisição de 
material médico hospitalar para 
manutenção dos serviços de 
saúde do Município de Nova Lima. 
Nova Lima, 06 de março de 2023. 
Secretário de Saúde.
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A empresa Splendour Mineração e Transporte LTDA., CNPJ: 

08.373.908/0002-33, torna público a conceção para o empreendimento 

em tela, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, 

 !" #$%&'()* !" +," -./0" 1')$+)'*2$+&!" 324'$+&*5" #!+)!2'&*+&$" 6"
13#/7"8*%*"*&'9' * $:" $"3;<-;<=;.";">'5?*" $"@$A$'&!B$:&C%'5" $"%!)?*:"
!%+*2$+&*':" $"  $" %$9$:&'2$+&!7" 8$D2*&'&!:7" D$2*:" $" 2'+$%*':" +E!"
2$&F5')!:"GH%$*"I&'5J"-7K=.?*L7"3;<M;<.;M"6"1*9%*"*")CN"*4$%&!"6"@!)?*:"
O%+*2$+&*':" $"  $" @$9$:&'2$+&!" G>%! NPE!" 4%N&*"  $" 0Q<<<2RB*+!L" $"
3;<-;<-;"K"6"S:&%* *"8*%*"&%*+:8!%&$"$"2'+C%'!B$:&C%'5"$T&$%+*"*!:"5'2'&$:"
 $"$28%$$+ '2$+&!:"2'+$%F%'!:"GST&$+:E!"/7<M/"U2L7")%'&C%'!"5!)*)'!+*5"
%$:N5&*+&$" /7" #5*::$" =7" 9*5' * $"  $" /<" *+!:7" )!2" 9$+)'2$+&!" $2"
<KB<KBM<KK7"5!)*5'V* !"+*"W*V$+ *"X$5?*":B+7"Y!+*"@N%*57"+!"2N+')Z8'!"
 $" W%*+)':)[8!5':7" S:&* !"  $" \'+*:" ]$%*':7" :!4" !" 8%!)$::!" 3^\"
_KKQ=M_BM<<`7"8%!)$::!"* 2'+':&%*&'9!"1')$+)'*2$+&!"+,"-./0BM<M/Q"3"
 $)':E!" $" $a$%'2$+&!"a!'"*&%*9C:" *"#b2*%*"cC)+')*"S:8$)'*5'V* *" $"
3&'9' * $:"\'+$%F%'*:";"#\d7"$2"%$N+'E!" !" '*"<KB<KBM<MKQ

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE REABERTURA 
DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 138/2022

O Município de Nova Lima, torna 
público através de sua Pregoeira, 
que será reaberto novo prazo do 
Pregão Eletrônico nº 138/2022. 
Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços 
de Locação de Solução Integrada 
de Telefonia IP em Nuvem, contem-
plando a disponibilização de apare-
lhos de telefonia IP, headset, ramais 
IP, softphone, PABX em nuvem, 
 !"#$%&'()!*+,&-."'/-",!+-+0%1!&,-+
técnico, para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Nova 
Lima/MG, conforme exigências 
deste Termo de Referência e seus 
anexos. A Reabertura da sessão 
será realizada no dia 17/03/2023 
às 09:00 h. O novo edital poderá 
ser retirado no site www.novalima.
mg.gov.br, em Transparência/Pu-
blicações. 

Nova Lima, 07 de março de 2023. 

A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
AVISO DE ADIAMENTO.  Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 – 
Processo de Compra nº 462/2022 – O Diretor do Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Paracatu, torna público que por 
motivo de ORDEM ADMINISTRATIVA a abertura do Pregão Eletrônico 
SRP Nº 04/2023, anteriormente marcada para o dia 08 de Março de 
2023, às nove horas, fica ADIADO para o dia 20/03/2023, às 09:00 hs. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (38) 3679-0300, 
Ramal: 0333. Paracatu (MG), 06 de Março de 2023.  

Danilo Alves Dos Santos. Diretor do Departamento de Licitações. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 016/2023 - Proc. Adm. Nº 044/

2023 -  O Município de Passos, no uso de suas atribuições legais, torna público

que será realizada licitação para à contratação de empresa para fornecimento de

gás liquefeito de petróleo - GLP 13kg (gás de cozinha) botijão P-13, com

entrega e troca de botijão, mediante apresentação de ticket denominado

“Auxílio Gás” e vasilhame vazio, para suprir as necessidades do benefício

eventual instituído pela Lei Municipal n° 3789, de 12 de agosto de 2022, que

altera a Lei Municipal n°3119, de 2 de dezembro de 2014, que “Dispõe sobre

a Regulamentação da Concessão de Benefícios Eventuais no âmbito da política

Municipal de Assistência Social, e dá outras providências”, no âmbito da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, na

modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preço do tipo Menor

Preço por Item. O Edital está à disposição nos sites http://

passosportaltransparencia.portalfacil.com.br/licitacoes e

www.licitardigital.com.br  Abertura da Sessão dia 20/03/2023 às 08h30min.

Local: www.licitardigital.com.br . Passos/MG, 06 de março de 2023.  Carla

Alessandra Santos Pimentel - Secretária Municipal de Desenvolvimento

Social, Trabalho e Renda.
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