E STA D O D E M I N A S

●

T E R Ç A - F E I R A ,

2 1

D E

J U N H O

D E

2 0 2 2

9

NACIONAL

❚ VIOLÊNCIA
Manifestantes se reuniram em Belo Horizonte para cobrar investigação do assassinato do
indigenista e do jornalista inglês no Vale do Javari, na Amazônia. Barco será periciado

Ato pede
justiça
por Bruno
e Dom
NATASHA WERNECK

O assassinato do jornalista
britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira mobilizou
diversas manifestações pelo país
ontem. Em Belo Horizonte, o ato
foi realizado na Praça 7, no Centro da capital, e reuniu cerca de
40 pessoas. A organização aponta que policiais militares tentaram intimidar o grupo. Na Praça,
manifestantes levaram cartazes
e até plantas para simbolizar a
luta dos ambientalistas. Eles
também ecoaram gritos por justiça por Dom e Bruno, além de
Chico Mendes, Dorothy Stang e
outros ativistas que também foram assassinados por defender
causas ambientais.
De acordo com o estudo feito
pela ONG internacional Global
Witness, ressaltado pelos manifestantes, o Brasil é o quarto país

que mais mata ativistas ambientais. Várias organizações, como
Greenpeace e Engajamundo, pedem justiça pela dupla e ações
para evitar a morte de mais ambientalistas na Amazônia.
Nos atos de ontem em todo o
país, Greenpeace; Engajamundo;
Subverta; Juntos MG; Juntas MG;
Ecoar Juventude; Minas pelo Futuro; Fridays For Future; Ah, é Lixo!; Brigadas Populares; Projeto
Pomar BH; Andes; Movimento
Mineiro pelos Direitos Animais;
Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena; Articulação de Resíduos Orgânicos BH; Afronte MG;
e Boi Rosado Ambiental foram as
organizações que participaram.
De acordo com Izabella Liberato Lage, ativista da Engajamundo, uma das organizadoras da
manifestação, o ato simboliza
que, mesmo com a morte dos
colegas, a luta que eles defen-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG. TOMADA
DE PREÇO Nº 15/2022. Processo nº 085/2022 - Tomada de Preço nº 15/2022.
Torna público que, às 08h30min, dia 06/07/2022, na Prefeitura Municipal, situada
na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, nesta Cidade, será realizada Sessão de
Recebimento e Abertura dos Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e
Proposta de Preço do tipo “Menor Preço”. Objeto: Prestação de serviço de Médico
Clínico Geral, para atender consultas na Unidade Básica de Saúde de Morro da
Garça/MG. Edital e informações, endereço acima ou telefone: (38) 3725-1110,
e-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br, no horário das 08h00min às 16h00min.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL
E ELETRÔNICA. A Diretoria Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de
Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco – APUBH, inscrito no CNPJ 21.853.775/0001-80, com
sede na Rua Artur Itabirano, 70, Bairro São José/Pampulha, Belo Horizonte - MG, CEP 31275-020, no
uso de suas atribuições estatutárias, convoca, em caráter de urgência, toda a categoria dos docentes
ativos e inativos de Universidades Federais de sua base territorial para Assembleia Geral Presencial e
Eletrônica, nos termos do art. 21 do Estatuto, a ser realizada no dia 23/06/2022 (quinta-feira) às 11 horas,
em primeira convocação, e às 11 horas e 30 minutos, em segunda e última convocação. A Assembleia
Presencial será realizada no auditório da sede do APUBH, na Rua Artur Itabirano, 70, bairro São José/
Pampulha. A Assembleia eletrônica, será aberta à todo(a)s professore(a)s da base do APUBH e será
realizada em plataforma virtual. O link da Assembleia virtual (Link do Zoom: https://bit.ly/3b3o5nI - ID
da reunião: 343 000 2211 - Senha de acesso: 775124) será encaminhado por e-mail e WhatsApp aos
professores. A votação presencial e eletrônica será realizada após apreciação e discussão da categoria
de cada ponto deliberativo da seguinte pauta: Informes. Análise de Conjuntura. Pontos deliberativos
1. Paralisação no dia 27/06 contra os cortes orçamentários, contra às privatizações, em defesa da
educação pública e pela reposição salarial da categoria. Proposta de encaminhamentos; 2. Ocupa
UFMG nos dias 28/06 a 29/06. Propostas de encaminhamentos; 3. Semana de Lutas em Brasília (DF),
de 04 a 07/07, contra os cortes orçamentários, as privatizações e em defesa da educação pública.
Propostas de encaminhamentos. Belo Horizonte, 21 de junho de 2022. Diretoria Executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
Resultado da fase do julgamento da habilitação e das Propostas de Preços referente ao Processo
072/2022, Tomada de Preço 009/2022, abertura: 15/06/2022 ás 09:00 hs – Objeto: PERMISSÃO DE
USO DE ESPAÇO PÚBLICO, ATRAVÉS DO MAIOR LANCE OU OFERTA, PARA EXPLORAÇÃO DAS
UNIDADES/LOJAS DO SHOPPING DE MIRABELA, CONFORME LEGISLAÇÃO E PROJETOS –
Licitante participante habilitada: Landa Caroline Souza Xavier inscrita no CPF nº 090.450.546-47. As
licitantes participantes manifestaram não ter interesse de interpor recurso na fase de julgamento da
habilitação, passou-se então para a fase de julgamento da proposta de preço da licitante habilitada:
Landa Caroline Souza Xavier lote 02, valor: R$ 1.700,00 e atendeu as exigências do edital, não houve
manifestação de interesse em interposição de recurso. Mirabela/MG, 15 de junho de 2022. Fernanda
Cristina Vieira e Silva Rodrigues – Presidente da CPL.
Resultado da fase do julgamento da habilitação e das Propostas de Preços referente ao Processo
008/2022, Tomada de Preço 008/2022, abertura das Propostas de Preços: 14/06/2022 ás 09:00
hs – Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de
conservação emergencial e recuperação de erosão e execução de pavimentação asfáltica em cbuq
de um trecho da rua dos Xavier, no centro da cidade de Mirabela/mg, conforme projetos que integram
o presente edital. Licitante participante: Construtora Novais Ltda CNPJ: 86.496.478/0001-70 que
fora habilitada, a licitante manifestou não ter interesse de interpor recurso na fase de julgamento da
habilitação, passou-se então para a fase de julgamento da proposta de preço da licitante habilitada,
a CPL juntamente com o engenheiro do Município analisou a proposta e constatou que a Licitante
Construtora Novais Ltda apresentou proposta no valor de R$136.369,15, e atendeu as exigências do
ato convocatório. Fernanda Cristina Vieira e Silva Rodrigues - Presidente da CPL.
Pregão Presencial nº 038/2022 a realizar-se dia 06/07/2022 as 9:00 hs – Objeto registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos
leves, médios e pesados (passeio e utilitário), para atender as demandas das gerências municipais
do Município de Mirabela,, pelo período de 12 (doze) meses conforme termo de referência. Edital
disponível no site: www.mirabela.mg.gov.br. Informações: (38)3239-1288 - Solange Mendes de Almeida
– Pregoeira.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
Audiência Pública – Solução de Monitoração Eletrônica de Pessoas em Conflitos com
a Lei e Assistidos por Medidas Protetivas. O Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, convida todos os interessados
para discutir as tecnologias e os serviços relacionados à monitoração eletrônica
(Tornozeleira Eletrônica) disponíveis atualmente no mercado, a fim de subsidiar eventual
futura contratação. Audiência Pública realizar-se-á terça-feira, dia 28/06/2022, às 10:00
horas. Para ter acesso à sala de reunião com possibilidade de interação (ouvir/falar),
deverá ser feito o preenchimento, até o dia 27/06/2022, do seguinte formulário:
https://forms.gle/n9ZyZF4KSuM6WkU1A. O interessado deverá realizar o cadastramento
prévio acessando o sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br (https://www.compras.
mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1432:audiencia-publica
&catid=21&Itemid=112). Os interessados são encorajados a manifestar-se previamente
à realização da audiência, encaminhando suas dúvidas e considerações até o dia
27/06/2022 (segunda-feira), com a identificação do respectivo autor (nome, denominação, endereço, e-mail, telefone), para o endereço eletrônico contato.monitoracao@
gmail.com, ou entrando em contato pelo telefone (31) 3915-5615.
Belo Horizonte, 14 de junho de 2022.
David da Silva Campos
Diretor de Compras
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS

Protesto na Praça 7, no Centro da capital, reuniu dezenas de pessoas de organizações como Greenpeace e Engajamundo

diam vai continuar. “Querem silenciar os povos que gritam e clamam pela floresta. Esse ato é
uma forma de dizermos que não
conseguirão nos calar. Estamos
cansados de ver ambientalistas e
indígenas assassinados. Mesmo
a gente morando no Sudeste, estamos ligados com o que está
acontecendo no Norte e vamos
lutar pela causa da vida indígena”, ressaltou.
Ela ainda reforçou a importância da mobilização. “Essa manifestação está acontecendo em
vários lugares do Brasil e temos
medo de que não tenha muito
efeito porque sabemos que o governo é parcial. Mas a gente sabe
que as manifestações geram mobilização popular. E estamos
pressionando os órgãos públicos
para tentarem enfrentar o que
está acontecendo”, disse.
Além disso, ela apontou que

houve tentativa de intimidação da
Polícia Militar.“Estamos aqui e policiais militares vieram mostrar arma para nos amedrontar, mas não
vão nos parar porque estamos no
nosso direito”, afirmou. No mesmo momento em que o grupo estava mobilizado na Praça 7, várias
viaturas passaram pelo local com
sirene ligada circulando em torno
do Pirulito. Na última semana, um
ato foi realizado na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e
agora na Praça Sete. Outras mobilizações estão sendo discutidas
com outras organizações nacionais.OEstadodeMinasentrouem
contato com a Polícia Militar, mas
não houve resposta até o fechamento dessa edição.

INVESTIGAÇÃO Dom e Bruno desapareceram em 5 de junho, ao
passar pela comunidade de São
Rafael. De lá, partiram numa em-

barcação para uma viagem de
cerca de duas horas, mas não foram mais vistos. Na quarta-feira,
o superintendente da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Alexandre Fontes, afirmou que Amarildo da Costa Oliveira confessou
ter assassinado Bruno e Dom.
Restos mortais foram encontrados enterrados no local indicado
pelo suspeito e chegaram a Brasília na noite de sexta-feira. O
exame de arcadas dentárias confirmou a compatibilidade de
parte do material com o jornalista britânico e o indigenista. As vítimas foram mortas a tiros e tiveram seus corpos esquartejados e enterrados.
A PF informou ontem que recuperou no domingo à noite a
lancha na qual viajavam Dom
Phillips e Bruno Pereira quando
desapareceram na Amazônia antes de ser assassinados.“A embar-

cação será submetida nos próximos dias aos exames periciais
necessários, de modo a contribuir com a completa elucidação
dos fatos”, afirmou a PF em nota.
Segundo o comunicado, a lancha
foi encontrada a “20 metros de
profundidade, emborcada com
seis sacos de areia para dificultar
a flutuação, a uma distância de
30 metros da margem direita do
Rio Itacoaí”.
Além da embarcação, coberta
por lodo, as autoridades informaram a descoberta de um motor
de barco e quatro tambores pertencentes a Pereira. Jeferson da
Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", o terceiro suspeito detido no sábado, foi quem indicou a localização da lancha. A PF
também identificou outras 5 pessoas suspeitas de terem “participado da ocultação dos cadáveres”,
encontrados na quarta-feira.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 049/2022 - PE SRP 014/2022.
ONDE LÊ-SE na Publicação da
Adjudicação: PAPELARIA OURO
EIRELI para os LOTES 04, 05, 33
e 34; LEIA-SE: PAPELARIA
OURO EIRELI para os LOTES 04,
05, 33 e 34 no valor total de R$
16.816,5000. A íntegra da
publicação encontra-se disponível
nos endereços eletrônicos:
www.vespasiano.mg.gov.br e
www.licitardigital.com.br. Maria
Aparecida de Araújo Aquino
Ananias. Pregoeira Oﬁcial.

EXTR. DAATA R.P. Nº 064/2022
– P.L. 089/2022 – P.E. 025/2022.
DAS PARTES: PMV e a SALVI
LOPES & CIA LTDA - ME.
OBJETO: Formar registro de
preços visando à futura e
eventual aquisição de materiais
diversos para atender as
necessidades do Laboratório
Municipal, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de
Saúde. VIG: 12 meses. VLR: R$
575,00. FDO: 366.

EXTR. DO CONTRATO Nº
070/2022 – P.L. 045/2021 – P.E.
017/2021. DAS PARTES: PMV e
a LEFTEC COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA. OBJETO:
Contrato de saldo remanescente
do P.L. nº 045/2021, referente a
aquisição de mobiliário em geral,
em conformidade com a Lei nº
8.666/93, em atendimento a
Secretaria Municipal de
Educação. VIG: 12 meses. VLR:
R$ 166.305,75. FDO: 223, 250.

PL 124/2022 - PE SRP 031/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO. OBJETO:
Formação de REGISTRO DE
PREÇOS, para futura e eventual
aquisição de lanches e sucos, em
atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de
Educação. Início da sessão de
disputa de preços: 09h30 do dia
01/07/2022. Edital disponível nos
sites www.vespasiano.mg.gov.br
e www.licitardigital.com.br. Marco
Alexandre Cruz – Pregoeiro
Oﬁcial.
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COMARCADE BRUMADINHO/MG – SECRETARIADA1ª VARA– EDITAL DE CITAÇÃO – JUSTIÇAGRATUITA– PRAZO
DE 20 DIAS – O MM. Juiz de Direito em exercício nesta Vara e Comarca de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Secretaria Judicial, se processam os termos da Ação de Execução Por Quantia Certa de Título Extrajudicial Contra
Devedor, referente aos autos nº.5001715-15.2019.8.13.0090 proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DE ITAUNA E REGIAO LTDA. -SICOOB CENTRO-OESTE, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ sob o nº.66.463.407/0001-63, em face de JULIETA BESSA MEDEIROS, brasileira, solteira, vendedora ambulante,
inscrita no CPF sob o nº.000.677.226-95. Pelo presente edital, ﬁca devidamente CITADA JULIETA BESSA MEDEIROS,
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para os termos da referida ação e para, querendo, oferecer
contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Esclareça que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial. Fica o citando advertido de que
será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
Edital, que será aﬁxado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Comarca de Brumadinho, Secretaria Judicial,
aos 04 de junho de 2021. Eu (assinado) JANAÍNA EVANDRA DE OLIVEIRA GONÇALVES Escrivã Judicial, o subscrevi.
(Assinado) CARLOS GOMES PEREIRA JUNIOR.Advogado(a): GEOVANI PRADO PAULINO – OAB/MG.64616

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
Ratificação de Adesão nº 004/2022 – Processo nº 080/2022 – Objeto: Adesão a Ata de
Registro de Preço para Contratação de empresa, para Aquisição de medicamentos, material
médico hospitalar, laboratorial e odontológico, , para atender as necessidades da Gerência
Municipal de Saúde deste Município de Mirabela - MG, Contratada: RD Pharma LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 10.491.244/0001-78, valor: R$ 465.000,00. Mirabela, 20 de junho de 2022.
Luciene Afonso de Matos – Gerente Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG
A Prefeitura de Pedra Azul/MG, torna-se público, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da
Lei 8.666/93, ADJUDICAÇÃO do Processo Administrativo 052/2022, Tomada de Preços
008/2022, e HOMOLOGAÇÃO do objeto, contratação de empresa especializada para execução
de melhoramento de estradas vicinais localizadas no município de Pedra Azul/MG, conforme
Contrato de Repasse nº 908349/2020/MAPA/CAIXA, em favor da empresa CORREIA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI. Inscrito no CNPJ sob o n° 24.844.062/0001-48,
no valor global R$ 340.146,49 - Marcio Ferreira Souto - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG
A Prefeitura de Pedra Azul/MG torna-se publica respaldado pelo Resultado do Processo
Administrativo nº 052/2022, Tomada de Preço 008/2022, cujo objeto é contratação de empresa
especializada para execução de melhoramento de estradas vicinais localizadas no município
de Pedra Azul/MG, conforme Contrato de Repasse nº 908349/2020/MAPA/CAIXA, que
assinou em 23/05/2022, o Contrato de n° 051/2022, com a empresa: CORREIA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI inscrito no CNPJ sob o nº ° 24.844.062/0001-48,
em regime de empreitada do tipo MENOR PREÇO GLOBAL no valor de R$ 340.146,49 prazo
de execução 04 (quatro) meses, prazo de vigência do contrato 06 (seis) meses. Pedra Azul/MG,
23/05/2022. Ricardo Lukas Makê Costa - Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG
A Prefeitura de Pedra Azul/MG torna-se publica respaldado pelo Resultado do Processo
Administrativo nº 044/2022, Tomada de Preço 007/2022, cujo objeto é contratação de empresa
especializada para execução de calçamento em bloco sextavado de concreto em diversas vias
do município de Pedra Azul/MG conforme Contrato de Repasse nº 906746/2020/Ministério
do Desenvolvimento Regional/Caixa, que assinou em 06/04/2022, o Contrato de n° 040/
2022, com a empresa: LOK MAQUINAS SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº
15.360.868/0001-70, em regime de empreitada do tipo MENOR PREÇO GLOBAL no valor
de R$ 417.825,96, prazo de execução 04 (quatro) meses, prazo de vigência do contrato 06
(seis) meses. Pedra Azul/MG, 06/04/2022. Ricardo Lukas Makê Costa - Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG
A Prefeitura de Pedra Azul/MG, torna-se público, com fundamento no inciso VI, do art.
43, da Lei 8.666/93, ADJUDICAÇÃO do Processo Administrativo 044/2022, Tomada
de Preços 007/2022, e HOMOLOGAÇÃO do objeto, contratação de empresa
especializada para execução de calçamento em bloco sextavado de concreto em diversas
vias do município de Pedra Azul/MG conforme Contrato de Repasse nº 906746/2020/
Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa, em favor da empresa LOK MAQUINAS
SEREVIÇOS EIRELI. Inscrito no CNPJ sob o n° 15.360.868/0001-70, no valor global
R$ 417.825,96. Marcio Ferreira Souto - Prefeito Municipal.

EXTR. DAATA R.P. Nº 066/2022
– P.L. 080/2022 – P.P. 010/2022.
D A S PA R T E S : P M V e a
FORMULÁRIOS GRÁFICOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI. OBJETO: Registo de
preços para futura e eventual
contratação de serviços gráﬁcos
de impressão da avaliação geral
do “AVALIA SME” e demais
avaliações decorrentes do
processo de veriﬁcação de
aprendizagem dos alunos da
rede municipal de ensino,
conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Ensino.
VIG: 12 meses. VLR: R$
900.000,00. FDO: 237.

PL 108/2022 - PE SRP 027/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO. OBJETO:
Formação de REGISTRO DE
PREÇOS, para futura e eventual
aquisição de material esportivo
em geral para infraestrutura na
execução de projetos e ações
(comunidade, lazer, qualidade de
vida, saúde e alto rendimento), em
atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Juventude, Esporte e
Lazer. Início da sessão de disputa
de preços: 09h30 do dia
06/07/2022. Edital disponível nos
sites www.vespasiano.mg.gov.br
e www.licitardigital.com.br. Marco
Alexandre Cruz – Pregoeiro
Oﬁcial.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão
e nº 3056/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda,
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de
propriedade da CAIXA.
O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de
Venda, estará à disposição dos interessados de 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão,
e de 22/07/2022 até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO,
RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia
VIA BA 526 KM01, Nº 15, CIA SUL / Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 987355325 / (71) 98735-5309 / (71) 3102-0220. Atendimento no horário de segunda a sexta das
09:00 às 17:00hs (Site: www.hastaleiloes.com.br).
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília),
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.hastaleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

