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EXTRATO (S) DE CONTRATO (S)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO 
DO ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666, DE 1993, TORNA 
PÚBLICO AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S) SEGUINTE (S) 
INSTRUMENTO (S):

 01) Ordem de Fornecimento nº 27/2022 – Contratante: Câmara 
Municipal de Sete Lagoas - Contratada: Aliança Comércio e Distribuição LTDA – 
Objeto: Aquisição de Matérias de expediente – Valor Global: R$ 1.235,00 - Prazo de 
entrega: 15 (quinze) dias – Origem: Processo Licitatório nº 06/2022 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 06/2022 – Data: 04.05.2022 - Assinatura – Alcides Longo de 
Barros, Presidente do Poder Legislativo e Samuel Heleno de Araújo, representante 
legal da contratada.

 02) Ordem de Fornecimento nº 28/2022 – Contratante: Câmara 
Municipal de Sete Lagoas - Contratada: Belclips Distribuidora LTDA – Objeto: 
Aquisição de Matérias de expediente – Valor Global: R$ 2.701,00 - Prazo de 
entrega: 15 (quinze) dias – Origem: Processo Licitatório nº 06/2022 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 06/2022 – Data: 04.05.2022 - Assinatura – Alcides Longo de 
Barros, Presidente do Poder Legislativo e José Carlos Gomes, representante legal da 
contratada.

 03) Ordem de Fornecimento nº 29/2022 – Contratante: Câmara 
Municipal de Sete Lagoas - Contratada: Pintando e Bordando Comércio LTDA – 
Objeto: Aquisição de Matérias de expediente – Valor Global: R$ 4.422,50 - Prazo de 
entrega: 15 (quinze) dias – Origem: Processo Licitatório nº 06/2022 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 06/2022 – Data: 04.05.2022 - Assinatura – Alcides Longo de 
Barros, Presidente do Poder Legislativo e João Vitor Simões, representante legal da 
contratada.

 04) 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 21/LICITAÇÃO/2022 
– Contratante: Câmara Municipal de Sete Lagoas - Contratada: Hz 
Telecomunicações e Informática LTDA- ME – Objeto: Prestação de serviços para 
fornecimento de link dedicado de internet de 100 MB FULL com conexão por bra 
ótica para essa Casa legislativa – Objeto deste Termo: Prorrogação de Prazo  a partir 
de 25.05.2022 cando prorrogado por 11 (onze) meses, ndando em 25.04.2023 – 
Origem: Processo Licitatório nº 14/2018 – Modalidade: Pregão Presencial nº 
13/2018 – Data: 27.04.2022 - Assinatura – Alcides Longo de Barros, Presidente do 
Poder Legislativo e Gustavo Schreiber Teixeira Lima, Representante Legal.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022

 A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos 
interessados em geral que contratou a pessoa jurídica Visual Sistemas Eletrônicos 
Ltda, portadora nº 23.921.349/0001-61, com sede e administração na Rua Rio 
Espera nº 368, bairro Carlos Prates, município de Belo Horizonte/MG. Objeto: 
Manutenção e garantia em torno da solução do sistema Eletrônico de Votação – 
Painel Plenário - Valor Mensal: R$ 6.725,00 (seis mil setecentos e vinte e cinco 
reais) – Valor Global: R$ 80.700,00- Origem: Processo Licitatório nº 07/2022 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022 – Fundamentação: Caput art. 25 da Lei 
Nacional nº 8.666, de 1993. Assinantes: Alcides Longo de Barros, Presidente e 
Joaquim Amorim Pereira, representante legal da contratada. Sete Lagoas/MG, 
04/04/2022. Beatriz Ponciano Santos, Setor de Licitações e Contratos.

Sete Lagoas, 05 de maio de 2022

BEATRIZ PONCIANO SANTOS
Setor de Licitações e Contratos.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2022
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2022

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto na  
Portaria 07/2022 e Portaria 11/2022, por meio da Presidência, e ainda tendo em 
vista a aprovação do requerimento nº 2.181/2022 cumprindo o determinado na Lei 
n.º 6826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade civil, 
autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA 
a ser realizada, conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 24 de maio de 2022, terça-feira, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no horário 
de 18:30 horas às 21 horas. 
 
 3. Do objetivo: Criar estratégias e estruturas necessárias ao atendimento 
pleno da saúde mental no município de Sete Lagoas.

 4. Da Programação:  
  18:30h – Abertura pelo Cerimonial.  
  18:45h – Apresentação do tema pelo(a) Presidente da Sessão. 
  19:15h – Apresentação do tema pelos convidados. 
            20:15h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
Audiência Pública, conforme ordem estabelecida pelo(a) Presidente, em tempo por 
este especicado. 
 20:30h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento 
pelo(a) Presidente da sessão. 
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modicados 
a exclusivo critério do(a) Presidente da sessão, a m de racionalizar e tornar 
ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência Pública. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar na audiência 
poderão ser feitas na Rua Domingos L’Ouverturi, 335 – Bairro São Geraldo, sala 307, 
no terceiro andar, na Secretaria da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 13 às 17 horas; e no dia do evento durante a realização do mesmo, junto 
a servidores do legislativo, até o horário destinado à “Manifestação dos Inscritos”. 

 5.2 - Os vereadores presentes poderão se manifestar, desde que 
inscritos, tendo cada um o tempo de até 3 (três) minutos. 

 5.3 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido 
na razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste 
edital para as manifestações. O(a) Presidente e demais poderão fazer perguntas aos 
inscritos para obtenção de esclarecimento adicionais eventualmente necessários. 
Findas as manifestações dos inscritos, o(a) Presidente da sessão poderá permitir 
outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo disponível. 

 5.4 – O tempo destinado à resposta de cada pergunta elaborada pela 
plateia será concedido na razão do número total de cidadãos que manifestarem 
interesse em fazer questionamentos.

 5.5 – O(a) Presidente da sessão poderá interromper o expositor quando o 
mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema 
abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 – Ao(a) Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na 
audiência, e mesmo sua realização.

 6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o m de protelar 
ou desvirtuar o objetivo da audiência.
 
 6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública para 
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.camarasete.mg.gov.br. 
 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 05 de maio de 2022. 
 

 Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 
 
 

 
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2022

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto 
na  Portaria 07/2022 e Portaria 11/2022, por meio da Presidência, e ainda tendo 
em vista a aprovação do requerimento nº 2.143/2022 cumprindo o determinado 
na Lei n.º 6826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade 
civil, autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada, conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 25 de maio de 2022, quarta-feira, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no 
horário de 19 horas às 21:30 horas. 
 
 3. Do objetivo: Debater os desaos para educação pós pandemia.

 4. Da Programação:  
  19h – Abertura pelo Cerimonial.  
  19:15h – Apresentação do tema pelo(a) Presidente da Sessão. 
  19:45h – Apresentação do tema pelos convidados. 
              20:45h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
Audiência Pública, conforme ordem estabelecida pelo(a) Presidente, em tempo 
por este especicado. 
       21h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento pelo(a) 
Presidente da sessão. 
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser 
modicados a exclusivo critério do(a) Presidente da sessão, a m de racionalizar e 
tornar ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência Pública. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar na audiência 
poderão ser feitas na Rua Domingos L’Ouverturi, 335 – Bairro São Geraldo, sala 
307, no terceiro andar, na Secretaria da Câmara Municipal, de segunda a sexta-
feira, no horário de 13 às 17 horas; e no dia do evento durante a realização do 
mesmo, junto a servidores do legislativo, até o horário destinado à 
“Manifestação dos Inscritos”. 

 5.2 - Os vereadores presentes poderão se manifestar, desde que 
inscritos, tendo cada um o tempo de até 3 (três) minutos. 

 5.3 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será 
concedido na razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total 
previsto neste edital para as manifestações. O(a) Presidente e demais poderão 
fazer perguntas aos inscritos para obtenção de esclarecimento adicionais 
eventualmente necessários. Findas as manifestações dos inscritos, o(a) 
Presidente da sessão poderá permitir outras manifestações a seu critério e de 
acordo com o tempo disponível. 

 5.4 – O tempo destinado à resposta de cada pergunta elaborada pela 
plateia será concedido na razão do número total de cidadãos que manifestarem 
interesse em fazer questionamentos.

 5.5 – O(a) Presidente da sessão poderá interromper o expositor 
quando o mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que 
o tema abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 – Ao(a) Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados 
na audiência, e mesmo sua realização.

 6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o m de 
protelar ou desvirtuar o objetivo da audiência.
 
 6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública 
p a r a  p o s t e r i o r  d i v u l g a ç ã o  n o  D i á r i o  d o  L e g i s l a t i v o ,  s i t e 
www.camarasete.mg.gov.br. 
 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 05 de maio de 2022. 

Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 
 
 

 


