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Sexta-feira, 9 de agosto de 2019 ●

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL DE MINAS GERAIS
Campus Muzambinho

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - SRP (UASG 158303)
Nº Processo: 23346.000360.2019-14. Eventual Aquisição Futura de Materiais Químicos e Medicamentos Veterinários.
Edital: A partir de 08/08/2019 no www.comprasgovernamentais.gov.br ou no endereço: Estrada de Muzambinho
Km 35 – Bairro Morro Preto Muzambinho/MG. Entrega das Propostas: até as 09h00min do dia 26/08/2019 no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Sessão Pública às 09h00min do dia 26/08/2019. Demais informações encontram-se no
edital e anexos. Contato (35) 3571.5057/5094.
Renato Marcos Sandi Silva
Pregoeiro

27ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG – Edital de Citação – Prazo de 20 dias – O Dr. Cássio Azevedo Fontenelle,
MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível desta Comarca, na forma da lei, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo e respectiva Secretaria, tramitam os autos da Ação de Procedimento Comum nº 505137584.2016.8.13.0024, requerido pelo Autor Avantgarde Motors Comercial Ltda - EPP, CNPJ 06.914.971/000123, contra TAG Importação e Exportação de Veículos Ltda - ME, CNPJ 07.449.977/0001-30 e João Caetano de Ávila Geraissate, CPF 952.289.001-44. Em síntese, a parte autora diz que adquiriu, no ano de 2010 e pelo valor de R$ 338.900,00,
junto ao Réu, Sr. João Caetano Ávila Gerraisate, o veículo BMW X6 XDrive de placa HIT-8580, chassi 5UXFG8C57ALZ94754,
que se encontrava devidamente regularizado junto ao Detran. A autora alienou o veículo ao Sr. Ronaldo Vilasboas Medes, o
readquirindo em 28 de abril de 2011. Ato contínuo a autora, em 29 de abril de 2011, alienou o veículo a uma de suas clientes,
a Sra. Juliana Diniz Costa. Contudo, após referida comercialização do bem a requerente fora contatada por sua cliente acima
citada, sendo informada sobre a existência de possíveis “entraves judiciais” que obstavam o pleno uso e disposição do bem,
não obstante o mesmo se encontrar regularizado junto ao Detran. Ante a este quadro, o referido negócio jurídico fora desfeito
em 16 de dezembro de 2011, voltando o veículo à propriedade da requerente. Salienta-se uma vez mais, que no momento da
aquisição do veículo junto ao primeiro réu, o mesmo se encontrava em território nacional, perfeitamente nacionalizado, regularmente registrado junto ao Detran-MG, devidamente emplacado, com todos os impostos quitados e sem qualquer restrição e/
ou impedimento, seja de caráter administrativo ou judicial, razões pelas quais, inclusive a aquisição e transferência da propriedade em favor da autora ocorreu sem qualquer problema. Entretanto, em 16 de agosto de 2012, a requerente fora surpreendida
ao receber o Termo de Intimação lavrado pela Divisão de Repreensão de Descaminho da Receita Federal do Brasil, pelo qual
se exigia a entrega, no prazo de 05 (cinco) dias, do referido veículo, sob o fundamento de que o mesmo fora importado e nacionalizado de forma fraudulenta. Nesta mesma oportunidade, fora lavrado pela própria Receita Federal, o Termo de Retenção
de Veículo, perdendo a requerente consequentemente, a posse do bem, que a partir de então, ficou retido no pátio de veículos
da Receita Federal. A requerente entrou em contato com a ré TAG Importação e Exportação de Veículos Ltda, responsável pela
importação do veículo, oportunidade na qual fora informada pela ré, que a importação e nacionalização do veículo se operou
dentro dos ditames da lei. A requerente impetrou mandado de segurança, buscando assegurar a posse do bem até decisão
final do processo de perdimento instaurado pela Receita Federal. Após os devidos trâmites processuais, fora proferida, em 02
de abril de 2013, sentença concedendo a segurança pleiteada, assegurando-se à requerente a posse do veículo até a prolação
de decisão definitiva no processo de perdimento instaurado pela Receita Federal. Assim, após inúmeras frustradas tentativas,
a Requerente passou a ter novamente a posse do veículo, o alienando ao Sr. Adriano Rafael Oliveira Santos em 19 de fevereiro
de 2014. O veículo fora readquirindo em 16 de julho de 2014 e, posteriormente alienado ao Sr. Natalino Libanio Rodrigues em
14 de março de 2015. Este adquirente por sua vez, revendeu o veículo a um terceiro, mais especificamente à Sra. Kenya Carla
de Oliveira. Contudo, antes mesmo que a propriedade do veículo fosse transferida ao novo adquirente, a Autora fora intimada
pela Receita Federal sobre a decisão proferida que, julgando procedente o Auto de Infração, aplicou a pena de perdimento ao
veículo e determinou a sua imediata apreensão, o que se operou no próprio mês de outubro de 2015, tudo por considerar a
importação do mesmo fraudulenta. Assim, tem o presente edital a finalidade de citar a parte ré TAG Importação e Exportação
de Veículos Ltda - ME, CNPJ 07.449.977/0001-30, na pessoa de seu representante legal, que encontra-se em local incerto e
não sabido, para todos os termos e atos da presente ação e querendo, apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze)
dias. Adverte-se outrossim que, caso não seja a ação contestada no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros,
todos os fatos articulados pelo autor em sua petição inicial. Adverte-se de que será nomeado curador especial em caso de
revelia. E para constar, expediu-se o presente edital que deverá ser publicado por 3 (três) vezes, uma vez no Diário Judiciário
Eletrônico e pelo menos duas vezes em jornal de circulação local e que será afixado no local de costume neste foro. Belo
Horizonte, aos 11 de julho de 2019. O Dr. Cássio Azevedo Fontenelle. Luciano Fábio Marques de Brito, Escrivão Judicial.

REVOGAÇÃO - EDITAL TP Nº 015/19.
Processo nº 27613-2301/2019. O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG, no uso de suas atribuições e com fulcro no art. 49,
caput, da Lei Federal nº 8.666/93, revoga, por motivo de ordem administrativa, o procedimento
licitatório TOMADA DE PREÇO – Edital nº 015/19, para contratação de empresa de engenharia
consultiva para a Elaboração de Estudos e Soluções de Engenharia visando o Programa de Concessão de Rodovias do Estado de Minas Gerais, conforme edital em epígrafe.
REVOGAÇÃO - EDITAL Nº 016/19.
Processo nº 108920-2301/2019. O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG, no uso de suas atribuições e com fulcro no
art. 49, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, revoga, por motivo de ordem administrativa, o procedimento licitatório CONCORRÊNCIA para Prestação de Serviços Técnicos de Gerenciamento
e Supervisão de Obras e Suporte Administrativo, Técnico e Jurídico em Procedimentos Expropriatórios e de Reassentamento de Famílias Ocupantes de Áreas de Risco ou Afetadas para a
continuidade da Implantação das Obras dos Empreendimentos denominados: a) Requalificação
Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem; b) Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas – FNHIS/2009, no
município de Contagem; c) Complementação da Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão
Arrudas, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem e d) Implantação das Bacias de Detenção
e Respectivas Infraestruturas para o Empreendimento da Obra de Controle de Cheias no Córrego
Riacho das Pedras, no município de Contagem, conforme edital em epígrafe e composições de
custos unitários constantes do quadro de quantidades.
REVOGAÇÃO - EDITAL Nº 017/19.
Processo nº 1150-2301/2019. O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG, no uso de suas atribuições e com fulcro no art. 49,
caput, da Lei Federal nº 8.666/93, revoga, por motivo de ordem administrativa, o procedimento
licitatório CONCORRÊNCIA para Contratação de empresa para prestação de serviços de Apoio
à Supervisão Geral, Monitoramento dos Indicadores de Desempenho e Avaliação de Projetos da
exploração, mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 – Trecho – Entroncamento BR135/122/251/365 – Contorno de Montes Claros, ao Entroncamento BR-135/040; Rodovia MG231 – Trecho – Entroncamento MG- 231/LMG- 754 – Cordisburgo, ao Entroncamento MG- 231/
BR- 040; e Rodovia LMG-754 – Trecho - Entroncamento LMG- 754/Avenida Brasil – Fim do
trecho urbano de Curvelo, ao Entroncamento LMG- 754/MG- 231- Cordisburgo, conforme edital
em epígrafe e composições de custos unitários constantes do quadro de quantidades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
Processo Licitatório 67/PMM/2019 - Pregão Presencial 56/PMM/2019, torna público,
para conhecimento dos interessados, cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição de
Conjuntos de mesas e cadeiras escolares infantis, composto por 06 mesas trapezoidais,
06 cadeiras e mesa central, para atender as demandas das Escolas do Ensino Infantil e
creches do Município de Matozinhos nas quantidades e condições descritas no anexo IV
deste Instrumento Convocatório, com abertura para o dia 22/08/2019 às 09:30h. O edital
já está disponível no site: www.matozinhos.mg.gov.br - Dr. Antônio Divino de Souza.
Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FRANCISCO DUMONT/MG

O município de Francisco Dumont/
MG - Torna público o Processo
Licitatório nº 039/2019, Pregão
Presencial nº 023/2019; a se realizar
no dia 27/08/2019 ás 09:00 hs na sala
de Licitação, localizada na Rua Frey
Henrique nº 99B, Bairro Vila Nova.
Pregão Presencial Tipo Menor Preço
por Item. Objeto: Aquisição de
Móveis, Equipamentos/Material
Permanente, Ar Condicionado, Etc.,
Conforme Termo de Convênio/
Proposta nº 11440.496000/1180-01 Emenda Parlamentar, Firmado Entre
o Ministério da Saúde e o Município
de
Francisco
Dumont/MG.
Esclarecimentos ao edital: (38) 37331123 ou através do e-mail:
franciscodumontlicitacao@gmail.com
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CAETE/MG

E X T R AT O D E C O N T R AT O
Nº032/2019-O SAAE de Caeté/MG e
a empresa Karaíba Materiais de
Construção Ltda-EPP-CNPJ/MF
nº41.719.477/0001-09Objeto:Aquisição de conexões de
PVC-Valor:R$456,05(Quatrocentos e
cinquenta e seis reais e cinco
centavos)-Vigência:05/08/2019 até
31/12/2019-Fundamento:Tomada de
Preços nº014/2019-Fundamento
conforme a Lei nº8.666/93 de
21/06/93 com suas posteriores
alterações-Dotação:Orçamento 2019
da Autarquia-Caeté/MG,05/08/2019Alana de Lourdes Arruda-Diretora
Administrativo.

SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
Processo nº 01.078.596.19.81
Objeto: Concessão de uso de bem imóvel público para ﬁns da exploração de atividades
comerciais de locação do espaço para atividades esportivas, recreativas e de lazer e realização de
eventos culturais.
Entrega dos envelopes:Até às 10:00 horas do dia 12/09/2019.
Abertura dos envelopes de Habilitação: a partir das 10:00 horas do dia 12/09/2019.
O edital poderá ser obtido pelos interessados através do “site” www.pbh.gov.br ou poderá ser
adquirida cópia impressa, no endereço abaixo, mediante apresentação do recibo de depósito, no
valor de R$9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos) recolhidos na Caixa Econômica Federal
(Banco 104), Agência 0093-0, conta 265-4 (Operação 006). Maiores informações poderão ser
obtidas na Gerência de Coordenação de Licitações à Rua Espírito Santo, n.º 605, 15º andar,
Centro - Fone: (31) 3277-1400 e 3246-0151
Emerson Duarte Menezes
Diretor de Compras

PREFEITURA DE SETE LAGOAS
Convite n° 015/2019
O Núcleo de Licitações e Compras, torna público aos interessados que
será realizado Processo Licitatório na modalidade de Convite n°
015/2019 cujo objeto é a contratação de seguro total para os veículos
PZL 5170 (micro-ônibus Marcopolo Volare) e PZX 2666, QOY 9938,
QOY 9935 (ônibus iveco granclass), que compõem a frota da Secretaria
Municipal de Educação. Credenciamento e Recebimento dos
envelopes até as 08h45min do dia 16/08/2019 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
16/08/2019. O edital estará à disposição dos interessados no prédio do
Núcleo de Licitações e Compras e no site da Prefeitura Municipal de
Sete Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. Informações: (31)
3779-3700. Aparecida Maria Duarte Barbosa – Presidente da Licitação.

PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços Nº 004/2019 Processo nº 103/2019 - O MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO
CLARO/MG, avisa que será realizada Tomada de Preços Tipo Menor
Preço Global, para “Contratação de Empresa Especializada Para
Recapeamento de Vias Públicas em Asfalto, Conforme Convênio
866198/2018, Junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional”. O
edital está à disposição dos interessados no Departamento de Licitações
e Contratos, na Sede do Município, sito à Rua Delﬁm Moreira, nº 62,
Centro, a partir de 08/08/2019, no horário de 08h. às 11h. e de 12h30min.
às 17h., em dias úteis e no site (www.carmodorioclaro.mg.gov.br) a partir
desta data. Informações adicionais pelo telefone (35) 3561-2000 ou no
endereço acima. A Sessão Pública será no dia 27/08/2019, às 09h15min.
Os documentos de Habilitação e as Propostas deverão ser
protocolizados até às 09 horas do dia 27/08/2019

PREFEITURA DE CONGONHAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS/MG

REPUBLICAÇÃO - Pregão PMC/050/2019 – PRC 91/2019 –
Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de
medicamentos as Tabela CMED/ANVISA, que compõe a
padronização de medicamentos do município de Congonhas para o
período de 12 meses. O Pregoeiro do município de Congonhas,
nomeado pela Portaria nº PMC/0110/2019, torna público que em
virtude do Pregão Presencial em epígrafe ter sido DESERTO (Ata
0122), ﬁca determinada NOVA DATA para realização do certame: dia
23/08/2019, com o credenciamento iniciando-se às 9 horas e término
para 9h30 min. e realização da etapa de lances às 9h35 min..
Maiores informações pelo telefone (31) 3731-1300, ramal 1137 e
pelo site www.congonhas.mg.gov.br. Congonhas, 08/08/2019.
Adelson Miro da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO/MG
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019
A Prefeitura Municipal de Padre Carvalho/MG, torna público que fará realizar Tomada de
Preço nº 01/2019, no dia 27 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal, localizada na Praça da Matriz, s/n, Centro. objetivando a futura "contratação de
empresa na forma de sociedade de advogados para a prestação de serviços jurídicos, patrocínio
ou defesa de causas judiciais e administrativas na área do direito público, incluindo ainda
a elaboração de pareceres jurídicos acerca das dúvidas suscitadas pelo município de Padre
Carvalho/MG, conforme detalhado no Projeto Básico". Os interessados poderão solicitar/
retirar o edital (mediante pagamento de taxa no valor de R$ 40,00, mais taxa de expediente,
emitida pelo Departamento Municipal de Receitas e Cadastro do município. As alterações,
notificações, intimações, resultados, extrato de contrato serão publicados no quadro de
avisos da Prefeitura - Órgão Oficial de Publicação do Município. Padre Carvalho/MG, 08
de agosto de 2019, José Nilson Bispo de Sá - Prefeito Municipal.

O Mun. de Campos Gerais - MG, torna
público registro de preços, Proc.
Licitatório 65/19, Pregão Presencial 43/
19, tipo menor preço por item, para
contratação de serviços de locação de
equipamentos de som, iluminação,
geradores e telão, destinados a eventos
a
serem
promovidos
pela
Municipalidade, protocolo até o dia 21/
08/19 as 09:00 h. na Sec. Mun. de
Compras e Licitações a R. N. Sra do
Carmo, 131, nesta, informações (35)
38531436/2713,
edital
http://
w w w. c a m p o s g e r a i s . m g . g o v. b r Francisco de Assis Souza - Pregoeiro

Aviso de Licitação: Pregão Pres. 42/2019
Processo Administrativo. 237/2019
Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação
de serviço de confecção de carimbos para
atender a Secretaria Municipal de
Administração e Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, mediante fornecimento
parcelado, pelo prazo de 12 meses.
Abertura: 22/08/2019 às 09:00h. Ver site:
www.brumadinho.mg.gov.br – Iracema
Aparecida- Secretária de Administração.

