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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL Nº 36

Abertura do Processo de Licitação nº 36/2022, na modalidade “Pregão Presencial”
nº 10/2022, tipo “Menor Preço Global”. Objeto: para Contratação de empresa de
engenharia para execução de serviços de recolhimento de entulho provenientes de
obras em vias públicas na zona urbana e rural do Município de Itueta/MG, conforme
descrito no Edital. Os envelopes Proposta e Habilitação deverão ser protocolados nesta
prefeitura até o dia 28/03/2022, os envelopes serão recebidos até às 09h00min, a abertura
dos envelopes Proposta e Habilitação ocorrerá no dia 28/03/2022 às 09h00min, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, o Edital 36/2022 encontra-se à disposição, na
integra, aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal. A presente licitação será
processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93.

Itueta/MG, 11 de março de 2022.
Valter José Nicoli

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
1º Termo aditivo ao contrato nº 117/2021 Partes: Município de Mirabela/MG e a Empresa
Roma Construtora LTDA, CNPJ nº 26.859.325/0001-18. Objeto: Contratação de empresa
especializada em engenharia para execução de serviços de cobertura em estrutura
metálica da quadra na Praça João Souto, Distrito de Muquem, no município de Mirabela/
MG, conforme projetos que integram o presente edital, e vincula-se ao presente contrato
indenpedentemente de sua transcrição. Iniciando tal prorrogação em 09 de março de 2022
pelo período de 90 dias (até 07/06 /2022).

Fernanda Cristina Vieira e Silva Rodrigues – Presidente da CPL.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
“CONVOCAÇÃO”

O Presidente do SENGE-MG, vêm pelo presente Boletim, CONVOCAR todos os engenheiros
(as), que trabalham na Superintendência de Limpeza Urbana da (SLU), sócio e não-sócio
da entidade sindical respectiva, para Assembleia Geral Extraordinária Online, a realizar-se
no dia 17-03-2022 (quinta-feira) por meio da plataforma Google Meet às 14h em segunda
convocação. O Objetivo é discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de
delegado sindical junto à SLU; b) Outros assuntos de interesse geral e social das categorias..
Belo Horizonte, 11 de março de 2022;

(a) Murilo Campos de Valadares – Pres. do Senge-MG.

T E R M O D E C R E D . N º
002/2021 – P.L. 232/2021 –
INEX. 018/2021. DAS PARTES:
PMV e a empresas SENF
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS
LTDA e CLÍNICA DE IMAGEM
SÃO SEBASTIÃO LTDA - EPP.
OBJETO: Credenciamento de
pessoa jurídica para prestação
de serviço em radiologia,
exames de diagnóstico por
imagem e emissão de laudo
para pacientes usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme a solicitação da SMS.
VLR: R$ 838.155,38. VIG: 12
meses. FDO: 363.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

EXTR. DAATAR.P. Nº 018/2022
– P.L. 272/2021 – P.P. 051/2021.
DAS PARTES : PMV e a
empresa DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS G.C.R. EIRELI –
ME. OBJETO: Registrar Preços
para a fu tura e eventua l
aqu i s i ção de Bebedou ro
Elétrico – Tipo Industrial, em
a tend imen to a SMC e a
SEJUVE. VIG: 12 meses. VLR:
R$55.255,80. FDO: 531.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 124/2021 – PE 036/2021 –
R E T I F I C A Ç Ã O D E
PUBLICAÇÃO.Napublicaçãode
11/03/2022, onde se lê "PARANA
MED COMERCIO ATACADISTA
DE EQUIPAMENTO MEDI para
os lotes 0002 e 0004 no valor de
R$ 90.503,40”, leia-se “PARANA
MED COMERCIO ATACADISTA
DE EQUIPAMENTO MEDI para
os lotes 0002 e 0004 no valor de
R$90.502,88”.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

EXTR. DO CONTRATO Nº
015/2022 – P.L. 243/2021 – P.E.
072/2021. DAS PARTES: PMV
e a empresa LIGASISTEMADE
I N F O R M Á T I C A L T D A .
OBJETO: Contratação de
empresa especializada para
informatização do Laboratório
Municipal e Unidade de Pronto
Atendimento, em atendimento à
SMS. VIG: 12 meses. VLR: R$
170.224,00. FDO: 368.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRESENCIAL E ELETRÔNICA – APUBH UFMG+

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de
Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco–APUBH, entidade sindical de primeiro
grau, inscrito no CNPJ nº 21.853.775/0001-80, com sede na Rua Artur Itabirano, nº
70, bairro São José/Pampulha, Belo Horizonte - MG, CEP 31.275-020, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca toda a categoria dos docentes ativos e inativos de
Universidades Federais de sua base territorial para a realização de Assembleia Geral
Extraordinária Híbrida, nos termos dos artigos 21 e 29, XV do Estatuto, a ser realizada
concomitantemente nas modalidades presencial e eletrônica na quarta-feira, dia 16 de
março de 2022 às 14 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 15 horas, em
segunda e última convocação. O local de realização presencial da assembleia será no
Auditório Prof. Dalmir Francisco, na sede do sindicato, no endereço Rua Artur Itabirano,
nº 70, bairro São José/Pampulha, Belo Horizonte - MG, CEP 31.275-020. A participação
eletrônica se dará através do aplicativo ZOOM, cujo link de acesso da sala da assembleia
virtual será disponibilizado para toda a categoria através dos meios de comunicação
do Sindicato. Pontos de pauta da assembleia: 1. Informes; 2. Análise de Conjuntura;
3. Debate e deliberação da categoria sobre a deflagração de greve dos professores da
UFMG, em luta nacional pela reposição salarial dos Servidores Públicos e outras pautas,
a partir do dia 23/03 e/ou outras ações de mobilização.

Diretoria Executiva, Belo Horizonte, 12 de março de 2022.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP

Consórcio Público, comunica que realizará o credenciamento de Leiloeiros
Oficiais, pessoas físicas, regularmente matriculados na Junta Comercial do Estado
deMinas Gerais para, sob a ótica de sustentabilidade, avaliar, preparar, organizar,
divulgar e intermediar a venda, por meio de leilões, dos bens considerados
inservíveis, obsoletos, sucateados e irrecuperáveis, nos termos do Decreto nº
21.981/32 e Lei nº 8.666/93, por meio do Chamamento Público nº 01/2022,
Processo n° 23/2022. Recebimento dos documentos: 15/03/2022 a 30/03/2022.
Edital disponível no site www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações, Rua das
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor deMinas, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de
10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações:
(31) 98483.1905.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
P.E.R.P Nº007/2022. TornapúbliconostermosdasLeisFederaisnºLei8.666/93e10.520/02
- Processo nº 025/22. Objeto: Contratação de Serviços de Transporte de Alunos da Rede
Municipal de Ensino. Abertura: 24/03/2022 às 09h00min. Melhores informações à Av.
Raul Soares, 310, Centro,Aimorés/MG, tel. (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
P.E.R.P Nº 009/2022. Torna público nos termos das Leis Federais nº Lei 8.666/93
e 10.520/02 - Processo nº 028/22. Objeto: Aquisição de Produto de Limpeza (Sacola
P/Lixo 100 lt). Abertura: 24/03/2022 às 11h00min. Melhores informações à Av. Raul
Soares, 310, Centro, Aimorés/MG, tel. (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
P.E.R.P Nº 010/2022. Torna público nos termos das Leis Federais nº Lei 8.666/93
e 10.520/02 - Processo nº 029/22. Objeto: Aquisição de Fraldas Descartáveis.
Abertura: 24/03/2022 às 14h00min. Melhores informações à Av. Raul Soares,
310, Centro, Aimorés/MG, tel. (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
P.P.R.P Nº 012/2022. Torna público nos termos das Leis Federais nº Lei 8.666/93
e 10.520/02 - Processo nº 035/22. Objeto: Contratação de Serviços de Arbitragem.
Abertura: 25/03/2022 às 11h00min. Melhores informações à Av. Raul Soares,
310, Centro, Aimorés/MG, tel. (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
P.P.R.P Nº 013/2022. Torna público nos termos das Leis Federais nº Lei 8.666/93
e 10.520/02 - Processo nº 036/22. Objeto: Aquisição de Bebedouro Industrial 50
lt. Abertura: 25/03/2022 às 09h00min. Melhores informações à Av. Raul Soares,
310, Centro, Aimorés/MG, tel. (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br

BIDEN TEME ‘TERCEIRA GUERRA’

O G7 e a União Europeia deci-
diram excluir a Rússia do regime
normal de reciprocidade que re-
ge o comércio mundial, o que
abre as portas para a imposição
de tarifas alfandegárias puniti-
vas contra Moscou em resposta
à invasão da Ucrânia.

Em uma declaração emitida
em Berlim, líderes do G7 confir-
maram que cada um deles "se es-
forçará" para negar à Rússia o sta-
tus de nação mais favorecida. À
ação se juntaram os EUA. "Os Esta-
dos Unidos, nossos aliados e par-
ceiros, continuam trabalhando
juntos para aumentar a pressão
econômica sobre (Vladimir) Putin
e isolar ainda mais a Rússia no ce-
nário mundial", reforçou Biden.

Ele acrescentou que foram to-
madas "medidas adicionais para
proibir (o comércio com) setores
importantes da economia russa,
em particular produtos do mar,
vodca e diamantes".

Enquanto isso, em Bruxelas, a
presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula van der Leyen, fez
um anúncio similar: "Proibire-
mos exportar qualquer tipo de

bem de luxo de nossos países à
Rússia como um golpe direto às
elites russas".

Até agora, Moscou se benefi-
ciava de um "status" comercial de
"nação mais favorecida", que lhe
permite o livre-comércio de al-
guns bens e serviços. Dessa for-
ma, a Rússia se juntará a Cuba e
Coreia do Norte, os únicos países
excluídos pela maior potência
mundial do princípio da recipro-
cidade, base da maioria das rela-
ções comerciais internacionais.

Em 2021, os Estados Unidos
importaram cerca de US$ 30 bi-
lhões em produtos russos, in-
cluindo US$ 17,5 bilhões em pe-
tróleo bruto, uma commoditie à
qual Washington acabou de im-
por um embargo total.

Essas sanções já tiveram um
impacto devastador na economia
russa, a ponto de o país estar ago-
ra, segundo a agência Fitch, à bei-
ra de um default, sob risco de não
honrar seus empréstimos inter-
nacionais. O rublo bate recordes
negativos, já que muitas empre-
sas ocidentais suspenderam suas
atividades na Rússia.

Cresce bloqueio
econômico para
frear os russos

Presidente norte-americano promete esforço para evitar confronto entre Rússia e Otan,
que teria proporções mundiais. Casa Branca e Kremlin travam duelo sobre armas químicas

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, comprome-
teu-se ontem a "evitar" um
"confronto direto entre a Otan
e a Rússia", porque isso defla-
graria a "terceira guerra mun-
dial. Não vamos travar uma
guerra contra a Rússia na Ucrâ-
nia", frisou o líder americano,
na Casa Branca.

Ao mesmo tempo, o repre-
sentante de Washington afir-
mou que a Rússia, que invadiu
a Ucrânia em 24 de fevereiro,
"pagará um alto preço se usar
armas químicas" na Ucrânia.
Ele, porém, se recusou a discutir
com a imprensa qualquer infor-
mação que a inteligência ame-
ricana tenha sobre o assunto.

As declarações se transfor-
maram numa batalha de nar-
rativas, já que a Rússia acusa
Washington e Kiev de adminis-
trarem laboratórios destina-
dos a produzir armas biológi-
cas no país, o que foi negado
por ambas as capitais. Uma
reunião do Conselho de Segu-
rança da ONU foi convocada
para discutir o assunto.

Depois de o presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky,
apontar, em uma mensagem
transmitida por muitos legisla-
dores dos EUA, a recusa ameri-
cana em permitir que Kiev rece-
ba aviões de guerra poloneses,
Biden argumentou que os Esta-
dos Unidos já haviam fornecido
armas antitanque e sistemas de
defesa capazes de abater aviões
e helicópteros.

"Vamos garantir que a Ucrâ-
nia tenha as armas para se de-
fender do invasor russo", sus-
tentou Biden, mas descartando
qualquer participação direta.
"Não vamos travar uma guerra
contra a Rússia na Ucrânia."

A Rússia, por sua vez, alertou

na quinta-feira que esses envios
para a Ucrânia eram um passo
"perigoso". "Aqueles que en-
chem a Ucrânia de armas preci-
sam entender... que serão res-
ponsáveis por suas ações", disse
o ministro das Relações Exterio-
res, Sergei Lavrov.

No embate político, Biden tra-
tou de desqualificar a ofensiva
russa. "Já sabemos que a guerra
de (Vladimir) Putin contra a
Ucrânia nunca será uma vitória."
Além disso, Biden prometeu "re-
ceber refugiados ucranianos"
nos Estados Unidos "de braços
abertos", sem dar detalhes.

Na noite de quinta-feira, o
Congresso dos Estados Unidos
aprovou um novo orçamento fe-
deral para 2022 com quase US$
14 bilhões em ajuda à Ucrânia,
que inclui um componente eco-
nômico e humanitário, mas
também armas e munições.

ESPAÇO AÉREO O secretário-ge-
ral da Otan, Jens Stoltenberg, ad-
mitiu preocupação de evitar que
a situação se agrave. "A Otan não
quer uma guerra aberta com a
Rússia", declarou ontem. "Temos
a responsabilidade de impedir
que esse conflito se estenda
além das fronteiras da Ucrânia e
se transforme em uma guerra
aberta entre a Rússia e a Otan",
acrescentou.

Stoltenberg justificou assim a
recusa da Aliança Atlântica em

estabelecer uma zona de exclu-
são aérea sobre a Ucrânia para
proteger a população dos bom-
bardeios russos. Tal movimen-
to "significaria estar disposto a
derrubar aeronaves russas", dis-
se ele, "e certamente nos levaria
a uma guerra aberta".

Stoltenberg deve se encon-
trar com o presidente turco,
Recep Tayyip Erdogan, um dia
depois que os ministros das Re-
lações Exteriores russo e ucra-
niano se reuniram em Antália,
à margem do mesmo fórum. O
chefe da Otan, organização da
qual a Turquia é membro, pe-
diu ao presidente russo, Vladi-
mir Putin, que "acabe com esta
guerra sem sentido" e encontre
uma "solução política".

"A primeira medida seria
garantir corredores humanitá-
rios para que as pessoas pos-
sam sair e buscar alimentos e
remédios", apontou. Na quinta-
feira, o mandatário russo disse
que viu alguns "passos positi-
vos" nas negociações com a
Ucrânia em um encontro com
o seu aliado bielorrusso Ale-
xander Lukashenko.

Detalhe de ataque russo
a Dnipro, quarta maior

cidade ucraniana, localizada
no Sudeste do país

AFP MANDEL NGAN/AFP

Mandatário
dos EUA
descarta
participação
direta: “Não
vamos travar
uma guerra
contra a
Rússia na
Ucrânia”

...FERTILIZANTES
NA MIRA

ENQUANTO ISSO...

Em meio à crise de importação
provocada pelo conflito na
Ucrânia, o Brasil lançou ontem o
Plano Nacional de Fertilizantes. A
Rússia está entre os maiores
fornecedores desse tipo de item
ao país. A meta é readequar os
parâmetros entre a produção
nacional e a importada. Pretende-
se diminuir a dependência do
insumo vindo do exterior, dos
atuais 85% para 45% até 2050. A
ministra Tereza Cristina afirmou
que o objetivo é o país – quarto
maior consumidor mundial – ter
autonomia. "Não estamos
buscando a autossuficiência,
mas, sim, a capacidade de
superar desafios e manter nossa
maior riqueza, o agronegócio,
pujante e competitivo." O
presidente Jair Bolsonaro (PL)
participou da solenidade.
((IInnggrriidd SSooaarreess))


