
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MARIANA/MG. Republicação TP Nº
001/2018. Objeto: Contratação de empresa
de Engenharia especializada, para construção
de Campo de futebol Society e vestiário no
Bairro Cabanas, Mariana/MG. Contrato de
!"#"$%#&'"() +,-./+0 "1 2345262/785
9:';(<;#= 7>/4?/247@ AB 7?=3>&%"5
Informações, esclarecimentos e Edital. Sala
da CPL. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às
78=44 C);#BD B%('= EEE5F&&#;%#"#5$)&5:;D
e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.
$)&5 G'H= I?7J ?>>8KL4>>5 -#;%#"#D 26 M'
0'N';'%;) M' 247@5

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MARIANA/MG. TP 004/2018. Objeto:
Contratação de empresa especializada, para
prestação de serviços de reforma da Escola
Monsenhor Jose Cota, Município de Mariana.
Abertura: 15/03/2018 às 08:45min. Contrato
!" $%&%'(&)"%*+ ,-./0,1 %2 34563730896
Informações e esclarecimentos aos licitantes
serão prestadas na sala da CPL, mesmo local
+%!""%'+%*:&;<"+=!(*&>6?:&@&ABC0D2EF"%*:+
!" 5GH55 I< 89 J+:&<6 C(*"H KKK6L))&:(&%&6
com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@
M)&(>6'+)6 N">H OP8Q PRR9;S5RR6 .&:(&%&E 37
!" 1"T":"(:+ !" 358G6

PREFEITURAMUNICIPALDE SANTOANTÔNIO DO
GRAMA/MG
Aviso de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 001/2018
Torna Público, nos termos da Lei nº 8.666/93, a realização da Licitação,
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Objeto:
Contratação de empresa, para execução de obras de Revitalização da
Praça PadreAntônio Ribeiro Pinto e vias públicas adjacentes.Aentrega
e a abertura dos envelopes será às 09h30min do dia 02/04/2018, na sala
de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Padre João
Coutinho, nº 121, Centro, Santo Antônio do Grama/MG, CEP: 35.388-
000. Informações pelo telefone (31) 3872-5005.

Wedson Nunes Pereira
Presidente da CPL
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A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado –
STFC, na modalidade Local, que falhas em equipamentos impediram a prestação
regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de Poços de Caldas - MG
no dia 24/02/2018, a partir das 21h47. A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as
providências necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o integralmente
às 22h08 do dia 24/02/2018.

COMUNICADO PÚBLICO

CÂMARAMUNICIPALDE CONFINS/MG
Torna público o Processo Licitatório nº 011/2018 - Pregão nº 003/2018, cujo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - AVISO DE
SUSPENSÃO - Pregão Presencial com Registro de Preços nº010/2018 -
Processo Licitatório nº016/2018. APrefeitura Municipal de Pirapora/MG
torna Público que o Pregão Presencial com Registro de Preços nº 010/2018,

objetivando o registro de preços para eventual aquisição de mobiliários

escolares para atender a demanda das escolas da redemunicipal de ensino de

Pirapora/MG está SUSPENSO para análise, tendo em vista as impugnações

apresentadas. Informamos que a sessão agendada para o dia 28/02/2018

está CANCELADA. Em breve divulgaremos a nova data de abertura do

certame.Demais esclarecimentos naRuaAntônioNascimento, 274-Centro,

nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h às 18:00h ou pelo telefone

(38) 3740-6121. Pirapora/MG, 23/02/2018 - Ailton Barreto - Pregoeiro.

SIPROCFC-MG - SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA - Em obediência ao disposto no artigo 47, alínea “d” c/c artigo 60, 61, alínea “m” e seguintes
do Estatuto Social da Entidade e demais legislações vigentes, pelo presente Edital 5cam convocados
todos os CFCs representados, associados ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser rea-
lizada no dia 02 de março de 2018, às 09:00 horas (nove horas), em sua sede social à rua Bernardo
Guimarães n° 1483, Bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta formulada pelo Exmo.
Sr. Desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, 1º Vice-Presidente do Tribunal Regional do Tra-
balho da 3ª Região, relativa a composição de acordo relativo ao dissídio coletivo instaurado sob o nº
0011558-67.2017.5.03.0000; b) Demais propostas e minuta de CCT apresentada pelo SEAME para
vigência 2017/2019 c) Prorrogação dos poderes atribuídos à comissão de negociação salarial nomeada
no ano de 2017 para negociar CCT 2018/2019; d) Prorrogação de poderes à Diretoria Administrativa
do SIPROCFC-MG - Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado
de Minas Gerais para entabular negociações coletivas de trabalho e termos aditivos de 1° de abril de
2017 até 31 de março de 2019, 5rmar CCT, autorizando a tomar medidas judiciais e extrajudiciais
porventura necessárias; e) De5nir sobre a cobrança e valores da taxa negocial prevista no artigo 513
alínea “e” da CLT e artigo 4º, alínea “e” do Estatuto Social do Sindicato; f) Valor das mensalidades dos
associados; g) Valores, datas e critérios de cobrança da Contribuição Confederativa. Caso não haja
comparecimento legal para a primeira convocação a referida Assembleia será instalada em segunda
convocação às 10:00 horas (dez horas) deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de
convocados presentes. Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2018.Alessandro Geraldo Dias - Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO, O"cial do 1° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Belo Horizonte, situado na Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, segundo as
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n° 9.514/97, faz saber a todos quanto o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que "ca INTIMADO o devedor "duciante Flavio Mendonça Brito, para satisfa-
zer, no prazo de 15 (quinze) dias, as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento,
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, conforme
planilha disponível na sede da serventia protocolizada sob o n° 456063, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, referente ao Contrato
de Financiamento Imobiliário n° 201522207, garantido por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, "rmado com Banco
Inter S/A em 09/10/2015, registrado nesta Serventia sob o R-11 da matrícula n° 19.206, do imóvel situado
na Rua Professor José Renault, n°. 277 / Apto. 202, Bairro São Bento, nesta cidade de Belo Horizonte/
MG, com saldo devedor no valor de RS 14.391,62 em 19/02/2018. O pagamento deverá ser procedido
diretamente ao credor na agência bancária onde foi efetuado o contrato de "nanciamento, devendo o
recibo ser apresentado nesta Serventia. Poderá ainda o pagamento ser procedido diretamente na sede
da serventia, mediante cheque administrativo ou visado, nominal ao credor "duciário. Na oportunidade,
"ca V.Sa. cienti"cado que o não cumprimento das referidas obrigações, no prazo ora estipulado, garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário - Banco Inter S/A - nos
termos do art. 26. § 7o da Lei 9.514/97. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2018 p/Fernando Pereira do
Nascimento - O"cial de Registro e Leonardo Schneider-Escrevente Autorizado.

EDITAL

O Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no
Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos do
Estado de Minas Gerais – SINPRAFARMA/MG, comunica, em atenção
ao artigo 605 da CLT, que a contribuição sindical/2018 deve ser
descontada dos empregados por ele representado, na folha do mês de
março/2018 com o repasse em abril/2018.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2018.
Paulo Cesar de Oliveira

Presidente
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAPONTE/MG
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURAMUNICIPALDESÃOJOÃODAPONTE/MG torna público
a Reti%cação do EDITAL/Processo 016/2018, Pregão Presencial nº 008/2018,
no seu PROJETO BÁSICO (Especi%cação técnica ITENS: 04; 22; 25,
proposta de preço, minuta de contrato e retirando a exigência da visita técnica,
conforme NOVO EDITALDISPONIVELNO SITE. Contratação de empresa
especializada para realizar e organizar o espetáculo do Tradicional Rodeio de
São João da Ponte. . Tendo em vista que a data desta publicação de reti%caçao até
a data de abertura dos envelopes não con%gura o prazo mínimo inferior à 08 dias
úteis previsto em lei, mantém-se a mesma data e o mesmo horário para entrega
e abertura dos envelopes, qual seja 12/03/2018 às 8h00min. Edital disponível no
site: www.saojoaodaponte.mg.gov.br, no email psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

São João da Ponte, 26 de Fevereiro de 2018.
Daniela Mendes Soares
Pregoeira

PREF. DE VESPASIANO. PL 267/2017 - CP 06/2017 - ANULAÇÃO.
Comunicamos que o certame será anulado, uma vez que houve constatação
de vício insanável, amp art 49 lei 8666/93. Lecia Soares, Pres. CPL.

PREF. DE VESPASIANO. PL 271/17 – PP 093/17 – HOMOLOGAÇÃO.
PMV e Sigma Tecnologia e Assessoria Eireli – ME, VLR R$270.000,00.
PATRÍCIAF. MACIEIRA. Sec. Mun. deAdm.

PREF. DE VESPASIANO. CONVOCAÇÃO – Comunicamos que estamos
./0/1/234 5/36347 3/ 6270.6de4 /f4g highj6khde4 34 l/.i6m0h34 3/ n/o67i.4
Cadastral - CRC p/ participação em licitações, em conformidade com o
disposto no art 34 da Lei Fed 8.666/93.

!"#$%& "! (#$%)*+
!"#$%&'(&)*"  &#,&!-. ,- !-$/0"%&- 1%"2&  &"#-. ,"  /%3&,"%/ 
1+'.&!" 4(#&!&1-& ," / $-," ,/ 4&#- 0/%-& 5 /6/%!7!&" ,/ 89:; 5
2<=<>?@AB /CD?=E?F +GHI?J ,<KBI>LDHI? =BC  HG=HI?DBC =<  <>MH=B><CJ 2EGIHBGL>HBC 1NOFHIBC =?C
!PK?>?C =< 3<><?=B><CJ 2EG=?@Q<CJ /KR><C?C 1NOFHI?CJ -ED?>SEH?C < 1><T<HDE>?C 4EGHIHR?HC =<
4HG?C 0<>?HC 5 2/ /%1U40J <GDH=?=< CHG=HI?F =< C<VEG=B V>?EJ IBK L><? =< ?O>?GVWGIH? GB
/CD?=B =< 4HG?C 0<>?HCJ !#1X GY ::Z[;9Z;\9U999:58: < ? CE? !BGT<=<>?@AB 2HFH?=? ! 1' < ? CE?
!<GD>?F THFH?=? ! 'J <K IEKR>HK<GDB ?B ?>DZ ]9^ =? !.$J T?_ C?O<> ? DB=BC BC `>VABC RNOFHIBC =B
/CD?=B =< 4HG?C 0<>?HCJ =B 1B=<> /a<IEDHMB < .<VHCF?DHMB b1><T<HDE>?CJ !PK?>?C < -ED?>SEH?C
4EGHIHR?HCcJ ?CCHK IBKB BC =B SE< =<M<>AB R>BI<=<> ?B =<CIBGDB =< EK =H? =< D>?O?FdB =< DB=BC
BC C<EC C<>MH=B><C RNOFHIBCJ R?>? B <a<>IeIHB =< 89:;J ? DeDEFB =< !BGD>HOEH@AB  HG=HI?F R><MHCD? GB
?>DZ;fJ &3J IUI ?>DZ :[g < C<VEHGD<C =? !2 < ?>DHVBC ^\; < C<VEHGD<C =? !.$Z" =<CIBGDB =? ><T<>H=?
!BGD>HOEH@AB  HG=HI?F =<M<>L C<> <T<DE?=B G? TBFd? =< R?V?K<GDB =B KWC =< K?>@B =< 89:; <
><IBFdH=B <aIFECHM?K<GD< ?D>?MhC =? 0%! ( 5 0EH? =< %<IBFdHK<GDB =? !BGD>HOEH@AB  HG=HI?F
(>O?G? ?Dh i9U9[U89:;J G? !?Ha? /IBGjKHI? 2<=<>?FZ ,&%/$"%&- ,- 2/ /%1U40

SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR S/A.
CNPJ nº 25.658.691/0001-46 - NIRE
31300015670. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam os senhores acionistas de SERPRAM -
Serviço de Prestação de Assistência Médico-
Hospitalar S/A convocados para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na sede
da Companhia, na RuaAdolfo Engel, 19, Bloco II,
bairro Jardim Tropical, em Alfenas, MG, no dia
04/04/2018, às 20:00 horas, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar o
relatório da diretoria e demonstrações financeiras
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/
2017; b) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido e a distribuição de dividendos do referido
exercício; c) eleger os administradores para o
período de 01/05/2018 à 30/04/2020 e fixar
honorários para o período 05/2018 à 04/2019; d)
outros assuntos. Acham-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede da Companhia, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/
12/2017. Alfenas, 20 de fevereiro de 2018. Dr.
José Carlos Miranda - Diretor Presidente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - AVISO DE
SUSPENSÃO - Pregão Presencial nº004/2018 - Processo Licitatório
nº004/2018. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna Público que
o Pregão Presencial nº 004/2018, objetivando a contratação de empresa

para implantação de sistema de monitoramento e monitoramento mensal

dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde está SUSPENSO para

análise, tendo em vista as impugnações apresentadas. Informamos

que a sessão agendada para o dia 27/02/2018 está CANCELADA.

Em breve divulgaremos a nova data de abertura do certame. Demais

esclarecimentos na Rua Antônio Nascimento, 274- Centro, nos dias

úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h às 18:00h ou pelo telefone

(38) 3740-6121. Pirapora/MG, 23/02/2018 - Ailton Barreto - Pregoeiro

ANUNCIE AQUI

(31) 3236-8001

18 EDITAIS / 27 FEV 2018
HOJE EM D I A B E LO HOR I ZONTE


