
Minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros quarTa-feira, 06 de Junho de 2012 – 7 
e quarenta centavos)Vigência: oito meses a partir da data de assina-
tura - Contrato administrativo nº 027/2012 – Clínica urológica ltda 
ME . objeto: a aquisição de Exames de Cistoscopia, Exames cistos-
copia com biopsía e Estudo urodinâmico, na microrregião do CIs-
SUL. O valor total é de R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil). Vigência: 
oito meses a partir da data de assinatura . Contrato administrativo nº 
028/2012 - J . aloísio de brito D . I . s/C ltda . objeto: a aquisição de 
Exames de Ultrassonografia, na microrregião do CISSUL. O valor total 
é de r$10 .124,32 (Dez mil cento e vinte quatro reais e trinta e dois 
centavos) . Vigência: oito meses a partir da data de assinatura . Contrato 
administrativo nº 029/2012 – r .a radioterapia e serviços s/C ltda . 
Objeto: A aquisição de Exames de Ultrassonografia, na microrregião 
do CIssul . Valor total r$17 .280,00 (Dezessete mil duzentos e oitenta 
reais) . Vigência: oito meses a partir da data de assinatura . Pedro Paulo 
Pagani-Presidente do CIssul/aline reis Costa-Presidente da CPl .

16 cm -05 304781 - 1
o Hospital Municipal são Vicente de Paulo, através de sua comissão de 
licitações, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 008/2012, Processo administrativo nº HMsVP018/2012, 
para aquisição de equipamentos (impressoras, computadores e lava-
dora industrial 100 kg), vestuário (camisolas) e roupas de cama (len-
çóis e cobertores), destinados a manutenção das atividades do Hospital . 
recursos Pro Hosp . Credenciamento e abertura: 18/06/2012 às 09:00 
horas . Maiores informações e edital com a Comissão de licitação na 
sede do Hospital (rua Gontijo ribeiro, nº 899 – Centro – Coração de 
Jesus/MG) . Telma Marone Durães andrade – Diretora Geral .

3 cm -05 304840 - 1
SIPcAM uPl bRASIl S .A .

CNPJ/MF 23 .361 .306/0001-79 -NIRE 31300006476
Edital de convocação dos Acionistas para

Assembleia Geral ordinária e Extraordinária
Ficam os srs . acionistas de sipcam uPl brasil s .a ., inscrita no CNPJ/
MF 23.361.306/0001-79, com sede na Rua Igarapava nº 599, Distrito 
Industrial III, na cidade de uberaba, Estado de Minas Gerais (“socie-
dade”), convocados para a assembleia Geral ordinária e Extraordinária 
a se realizar na sede social, no dia 15 de junho de 2012, às 12:00 horas, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do Dia:Em Assembleia Geral 
ordinária: (a) Tomar conhecimento das contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;(b) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício; e(c) Eleger os novos membros do 
Conselho de administração .Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(a) Examinar, discutir e votar o orçamento 2012 e o plano de negócio 
2013-2017 da sociedade;(b) Ratificar os atos praticados pelo Conselho 
de administração durante o exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2011 e nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012; e(c) 
Deliberar sobre o aumento do capital social da sociedade . são Paulo, 
04 de Junho de 2012 .obras latin América Participações ltda . anto-
nio Walter luiz luconi - sócio - administrador

5 cm -04 303921 - 1
bFI EMPREENdIMENToS lTdA . cNPJ 02 .305 .833/0001-96 – 
NIRE 3120534833-7 - Edital de convocação para Assembleia de 
Sócios -Ficam convocados os senhores sócios cotistas da bFI Empre-
endimentos ltda . a se reunirem em assembleia de sócios, a realizar-se, 
em primeira convocação, no dia 20 de junho de 2012, às 10:00 horas, 
na sede da sociedade, localizada na rua Fernandes Tourinho nº 470, 
sala 1 .007, bairro Funcionários, belo Horizonte/MG, CEP 30112-
0000, para(i)tomar as contas dos administradores; e(ii)deliberar sobre o 
balanço patrimonial e o resultado econômico da sociedade . belo Hori-
zonte/MG, 5 de junho de 2012. Arísio Alves França, Administrador.

3 cm -05 304633 - 1

ETATEc AMbIENTAl S .A .
NIRE Nº 3130002976-0 - cNPJ/MF Nº 11 .099 .810/0001-63
EdITAl dE coNVocAçÃo PARA REAlIZAçÃo dE

ASSEMblEIA GERAl EXTRAoRdINáRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Etatec ambiental s .a . 
- Em liquidação, a se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, 
no dia 14 de junho de 2012, às nove horas, na sede social, na av . 
Álvares Cabral, nº 1 .777, 3º andar, bairro de lourdes, em belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais, a fim de: (a) renúncia de liquidante; (b) 
eleição de liquidante; e (c) outros assuntos de interesse da companhia . 
belo Horizonte, 06 de junho de 2012 . Etatec ambiental s .a . - Fabrizio 
silva da silva - liquidante .

3 cm -05 304380 - 1

doloMITA do bRASIl S/A INdÚSTRIA
E coMÉRcIo dE FERTIlIZANTES

cNPJ 18 .288 .480/0001-01
ASSEMblÉIA GERAl oRdINáRIA – coNVocAçÃo

Ficam os senhores acionistas convocados para a assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada em 15 de Junho de 2012 às 11:30 horas na 
sede social à Av. D. Pedro II, 2275 - Bairro Carlos Prates, nesta Capi-
tal . belo Horizonte, 31 de maio de 2012 .

2 cm -01 303413 - 1

FERRoVIA cENTRo-ATlÂNTIcA S .A .
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

EdITAl dE coNVocAçÃo
Ficam os senhores acionistas da Ferrovia Centro-atlântica s .a ., com 
sede na rua sapucaí, 383, na cidade de belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.924.429/0001-75 
(“Companhia”), convocados a se reunirem emAssembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 20 (vinte) de junho 
de 2012, às 11h, na sede social da Companhia, a fim de deliberarem 
sobre:(i) a eleição dos membros efetivo e suplente para o Conselho 
de administração, indicados pelos empregados da Companhia con-
forme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma 
exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º 
do Estatuto social da Companhia; e(ii) aprovar a reeleição dos mem-
bros do Conselho de administração indicados pela controladora VlI 
Multimodal s .a . Permanecem à disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia, na sua página na internet (http://www .fcasa .com .br) e 
nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www .cvm .gov .br ) 
e da bM&Fbovespa s .a . - bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(www .bmfbovespa .com .br), toda documentação pertinente às maté-
rias que serão deliberadas na assembleia Geral ordinária . Informa-
mos que o acionista deve comparecer à assembleia Geral munido de 
documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de 
emissão da Companhia expedido pela instituição financeira deposi-
tária . É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais 
de um conforme o caso, para comparecer às assembleias e votar em 
seu nome . Na hipótese de representação, o acionista deverá observar 
os termos do art . 126 da lei nº 6 .404/76, sendo certo que o procu-
rador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualifi-
car-se como acionista, administrador, advogado inscrito na ordem dos 
Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de 
procuração em língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos 
documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do ins-
trumento de mandato devidamente vertidos para o português, notari-
zados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem representar por 
procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72 
(setenta e duas) horas de antecedência da realização da assembleia, 
para comprovação da legitimidade da representação . belo Horizonte, 
05 de junho de 2012.Marcello Magistrini Spinelli - Presidente do 
Conselho de administração .

9 cm -04 304171 - 1

TRATEX coNSTRuçõES E PARTIcIPAçõES S .A .
CNPJ nº 01.125.266/0001-23 Nire 31300026558

coNVocAçÃo
Ficam convocados os senhores acionistas da companhia para a rea-
lização da Assembléia Geral Ordinária, no dia 15 (quinze) de Junho 
do ano de 2 .012 às 11:00 (onze) horas, na sede social situada avenida 
das Árvores, nº 290, 2º andar, sala 201/parte, bairro olhos D’água, 
Lagoa Santa/MG, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: 
1- aprovação do relatório da administração, balanço patrimonial e 
demonstrações financeiras relativo ao exercício findo em 2011; 2- 
Destinação dos resultados; 3- Fixação da remuneração dos adminis-
tradores da Companhia; 4- Eleição/destituição de administradores; 
5- Assuntos gerais. Na forma do artigo 13º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até 3 (três) dias 
após a realização deste conclave . belo Horizonte (MG), 01 de Junho 
de 2012 . Plauto Gouvêa- dIREToR PRESIdENTE  .

4 cm -05 304508 - 1

Hospital Nossa senhora auxiliadora - Extrato Dos Contratos 001, 002, 
003 E 004/2012. Processo Licitatório nº 005/2012 – Pregão Presencial 
nº 001/2012 – objeto: aquisição de Material Hospitalar E Medicamen-
tos conforme Termo de Convênio nº 614/2011 da secretaria de Estado 
de saúde de Minas Gerais – Empresas vencedoras: ativa Medico 
Cirurgica Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.182.725/0001-12, no 
valor de r$ 33 .036,00 (Trinta e Três Mil e Trinta e seis Centavos), 
Comercial Cirurgica rio Clarense ltda, inscrita no NNPJ/MF sob o nº 
67.729.178/0002-20, no valor de R$ 15.990,00 (Quinze Mil Novecen-
tos e Noventa reais), Girofarma Medicamentos ltda, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 07.876.749/0001-48, no valor de R$ 10.653,25 (Dez Mil, 
seiscentos e Cinquenta e Treis reais e Vinte e Cinco Centavos), Mais 
Medicamentos ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08 .432 .330/0001-68, 
no valor de R$ 6.048,00 (Seis Mil e Quarenta e Oito Reais) – Prazo: 
07(sete) meses – Conta Contábil: 1.1.01.02.0025 – Data da assinatura: 
05/06/2012 – Provedor – Sérgio Luiz Souza Ribeiro.

4 cm -05 304458 - 1
orGaNIZaçÃo HosPITalar brasIl s/a - CNPJ/MF 
17 .383 .993/0001-20 - Ficam os senhores acionistas convocados para a 
assembléia Geral ordinária, a ser realizada na sede da sociedade, a rua 
brasópolis, 172, bairro Floresta, nesta capital, em primeira convocação 
ás 19:00 horas no dia 10 de julho de 2012 e, se necessário, em segunda 
convocação ás 19:30 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) - Exame, discussão e aprovação do balanço patrimonial e 
anexos, relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro 
de 2011; b) – Eleição da diretoria da sociedade; c) - outros assuntos de 
interesse da sociedade . acham-se á disposição dos senhores acionistas 
na sede da sociedade, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 
6404/76 . belo horizonte 04 de junho de 2012 . organização Hospita-
lar brasil s/a – Wagner de araújo rodrigues – Dir .Presidente; Marcus 
Espeschit arantes Filho – Dir . Tesoureiro .

3 cm -04 304077 - 1
KlIMAQuIP S/A TEcNoloGIA do FRIo - cNPJ/MF nº . 
08 .574 .411/0001-00 - NIRE 31 .3 .0002427-0 - assembleia Geral ordi-
nária - anúncio de Convocação . Ficam os senhores acionistas da klI-
MAQUIP S/A TECNOLOGIA DO FRIO convocados a reunirem-se em 
assembleia Geral ordinária a realizar-se no dia 06 de Julho de 2012, 
às 16h00, na sede social, localizada na cidade de Pouso alegre, Estado 
de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km 101, Galpão 4, Loteamento 
Ipiranga, CEP 37550-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: Em assembleia Geral ordinária: (i) deliberar sobre as contas da 
administração e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; 
e (ii) ratificar a remuneração global anual dos administradores para o 
exercício de 2011 . Documentos à disposição dos acionistas: em con-
formidade com o art . 133 da lei 6 .404/76, os administradores comuni-
cam que se acham à disposição dos acionistas na sede social, inclusive 
para extração de cópias, os seguintes documentos: (i) relatório da admi-
nistração; (ii) as demonstrações financeiras; e (iii) demais documentos 
pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia . Pouso alegre, 31 de 
Maio de 2012 . andré luiz rosa rezende .

KlIMAQuIP S/A TEcNoloGIA do FRIo - cNPJ/MF n .º 
08 .574 .411/0001-00 - NIRE 31 .3 .0002427-0 - assembleias Gerais 
ordinária e Extraordinária - anúncio de Convocação - Ficam os senho-
res acionistas da KLIMAQUIP S/A TECNOLOGIA DO FRIO convo-
cados a reunirem-se em assembleias Gerais ordinária e Extraordinária 
a realizarem-se no dia 06 de Julho de 2012, às 10h00, na sede social, 
localizada na cidade de Pouso alegre, Estado de Minas Gerais, na 
Rodovia BR 459, Km 101, Galpão 4, Loteamento Ipiranga, CEP 37550-
000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em assembleia 
Geral ordinária: (i) deliberar sobre as contas da administração e exami-
nar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) eleger os membros do 
Conselho de Administração; e (iii) fixar a remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2012 . Em assembleia Geral Extra-
ordinária: (i) aumentar o capital social; (ii) alterar o art. 5° do Estatuto 
Social, a fim de adequá-lo ao aumento de capital social e a emissão 
de ações havida; e (iii) alterar o art. 11º do Estatuto Social, a fim de 
permitir que não-acionistas possam ter assento no Conselho de admi-
nistração . Documentos à disposição dos acionistas: em conformidade 
com o art . 133 da lei 6 .404/76, os administradores comunicam que se 
acham à disposição dos acionistas na sede social, inclusive para extra-
ção de cópias, os seguintes documentos: (i) relatório da administração; 
(ii) as demonstrações financeiras; e (iii) demais documentos pertinen-
tes a assuntos incluídos na ordem do dia . Pouso alegre, 31 de Maio de 
2012 . andré luiz rosa rezende .

10 cm -05 304833 - 1
GlF IMÓVEIS E PARTIcIPAçõES S .A  . -cNPJ nº . 
70 .945 .746/0001-53 - NIRE/JucEMG nº . 31300010520 - Assem-
bleia Geral ordinária - convocação - Ficam convocados os acio-
nistas da GlF Imóveis e Participações s/a para a assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada às 10:00 horas do dia 15 de junho de 2012, 
na sede da companhia, na avenida Álvares Cabral nº . 1777, sala nº . 
2002, em belo Horizonte/MG, para deliberar acerca da seguinte ordem 
do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2011; b) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2011; c) fixação da remuneração dos administradores; d) instalação do 
Conselho Fiscal e eleição de seus membros e respectivos suplentes; os 
Relatórios da Administração, Demonstrações financeiras e correlatos 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da companhia desde 
03/02/2012, tendo sido publicados no Diário Oficial e no Jornal Hoje 
em Dia aos 25/05/2012. Belo Horizonte, 04 de junho de 2012. Geraldo 
lemos Neto - Diretor .

4 cm -05 304663 - 1
bRAFER INVESTIMENToS S .A . -cNPJ nº . 17 .246 .695/0001-99 
- NIRE/JucEMG nº . 3130004689-3 - Assembleia Geral ordinária 
- convocação  . aviso aos acionistas: Ficam convocados os senhores 
acionistas da brafer Investimentos s/a para se reunirem em assem-
bleia Geral Ordinária a ser realizada às 9:30 horas do dia 15 de junho 
de 2012, na sede da companhia, na avenida Álvares Cabral nº . 1777, 
sala nº . 2001, em belo Horizonte/MG, para deliberar acerca da seguinte 
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2011; c) eleição dos administradores e fixação da respectiva remune-
ração; d) instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros e 
respectivos suplentes; os relatórios da administração, Demonstrações 
financeiras e correlatos encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da companhia desde 03/02/2012, tendo sido publicados no Diário 
Oficial e no Jornal Hoje em Dia aos 24/05/2012. Belo Horizonte, 04 de 
junho de 2012 . Geraldo lemos Neto - Diretor .

4 cm -05 304651 - 1
EMblEMA IMÓVEIS S .A . -cNPJ nº . 19 .234 .640/0001-94 - NIRE/
JucEMG nº . 31300003353 - Assembleia Geral ordinária - con-
vocação - Ficam convocados os acionistas da Emblema Imóveis s/a 
para a assembleia Geral ordinária a ser realizada às 9:00 horas do 
dia 15 de junho de 2012, na sede da companhia, na Avenida Álvares 
Cabral nº . 1777, sala nº . 2003, em belo Horizonte/MG, para deliberar 
acerca da seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2011; c) eleição dos administradores e fixação da 
respectiva remuneração; d) instalação do Conselho Fiscal e eleição de 
seus membros e respectivos suplentes; os relatórios da administração, 
Demonstrações financeiras e correlatos encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia desde 03/02/2012, tendo sido publi-
cados no Diário Oficial e no Jornal Hoje em Dia aos 24/05/2012. Belo 
Horizonte, 04 de junho de 2012 . Geraldo lemos Neto - Diretor .

4 cm -05 304656 - 1
MAPA - EMPRESA dE AdMINISTRAçÃo E PARTIcIPA-
çÃo S .A  . -cNPJ nº . 17 .465 .303/0001-82 - NIRE/JucEMG nº . 
31300003400 - Assembleia Geral ordinária - convocação  . Ficam 
convocados os acionistas da MaPa - Empresa de administração e 
Participação s/a para a assembleia Geral ordinária a ser realizada às 
10:30 horas do dia 15 de junho de 2012, na sede da companhia, na 
avenida Álvares Cabral nº . 1777, sala nº . 2010, em belo Horizonte/
MG, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: a) tomar as con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2011; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2011; c) fixação da remunera-
ção dos administradores; d) instalação do Conselho Fiscal e eleição de 
seus membros e respectivos suplentes; os relatórios da administração, 
Demonstrações financeiras e correlatos encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia desde 03/02/2012, tendo sido publi-
cados no Diário Oficial e no Jornal Hoje em Dia aos 24/05/2012. Belo 
Horizonte, 04 de junho de 2012 . Geraldo lemos Neto - Diretor .

4 cm -05 304670 - 1
PoSTo cARMÊNIA S .A .

cNPJ/MF Nº 03 .567 .739/0001-78
NIRE 31300018130

Edital de convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas do Posto Carmênia s .a . convocados para 
se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, que instalar-se-à, 
em primeira convocação, em 21 de junho de 2012, às 19:30 horas . 
a assembleia Geral Extraordinária se realizará em belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Avenida Luiz Paulo Franco, nº. 385, sala 
601, bairro Belvedere, a fim de deliberar sobre a possibilidade de filma-
gem desta assembleia, a eleição da nova diretoria, a permuta do imóvel 
composto pelos lotes 01, 02, 03, do quarteirão nº . 07, da Vila Tiradentes 
(matrícula 56.991) de propriedade da Companhia, e outros assuntos de 
interesse da Companhia .

belo Horizonte, 31 de maio de 2012
Marcelo coelho - Diretor - Presidente

4 cm -05 304841 - 1
MoNFoRTE dE lEMoS S/A -cNPJ nº . 20 .833 .950/0001-04 - 
NIRE/JucEMG nº . 31300004732 -Assembleia Geral ordinária - 
convocação  . Ficam convocados os acionistas da Monforte de lemos 
s/a para a assembleia Geral ordinária a ser realizada às 11:00 horas 
do dia 15 de junho de 2012, na sede da companhia, na Avenida Álvares 
Cabral nº . 1777, sala nº . 2004, em belo Horizonte/MG, para deliberar 
acerca da seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2011; c) eleição dos administradores e fixação da 
respectiva remuneração; d) instalação do Conselho Fiscal e eleição de 
seus membros e respectivos suplentes; os relatórios da administração, 
Demonstrações financeiras e correlatos encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia desde 03/02/2012 e foi enviado por 
correio eletrônico a cada um dos acionistas em mensagem datada de 
24 de maio de 2012, sendo a empresa dispensada da publicação de seu 
balanço em função do que prevê o artigo 294 das lei das s .a . belo 
Horizonte, 04 de junho de 2012 . Geraldo lemos Neto - Diretor .

4 cm -05 304646 - 1

câmaras e Prefeituras 
do Interior

 cÂMARA MuNIcIPAl dE ARAXá .Proc . nº: 14/2011 - Concor-
rência nº: 01/2011 . Informo às empresas participantes do processo em 
epígrafe que, foram interpostos recursos administrativos contra a deci-
são da Comissão Especial de licitações, que julgou as propostas técni-
cas, conforme publicado no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais 
do dia 29 de maio de 2012. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
para impugnação dos respectivos recursos, nos termos do art . 109, § 
3º da lei nº: 8666/93 . Esclareço que os presentes recursos interpostos 
foram recebidos no efeito suspensivo, de acordo com o art . 109, § 2º da 
lei 8666/93 . ana Maria de Paula Guimarães- Presidente da CEl  .

3 cm -04 304237 - 1
PorTarIa Nº .097/2012 – o Presidente da Câmara Municipal de bar-
bacena, no uso das atribuições de seu cargo, arrimado no art. 45, II, da 
Constituição Municipal, art . 37, III da Constituição Federal e de con-
formidade com as Disposições Gerais – item 9 .3 do Edital de Concurso 
Público nº . 001/2009, rEsolVE: ProrroGar, por mais 02 (dois) 
anos, o prazo de validade do referido concurso, a contar da data da 
publicação de sua homologação . Gabinete do Presidente, Palácio da 
revolução liberal, barbacena/MG, ao primeiro dia do mês de junho de 
2012 . Vereador Carlos roberto batista – Presidente

2 cm -05 304547 - 1
“ CÂMara MuNICIPal DE boNFIM”

rEFErENCIa: susPENsÃo DE CoNCurso PÚblICo
A Câmara Municipal de Bonfim comunica a todos os interessados, 
que tendo em vista a comunicação recebida do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, fica SUSPENSO O CONCURSO PÚBLICO, 
de que trata o . Edital nº01\2 .012, desde a data de 11 de maio do ano em 
curso, até manifestação do TCE\MG, sendo que aos candidatos inscri-
tos já foram avisados via Internet .

Bonfim, 16 de maio de 2.012.
Valdemar Parreiras de oliveira

3 cm -05 304821 - 1
EXTraTos CÂMara MuNICIPal DE GuarDa-Mor/MG

CONTRATO n°. 005/12 – Dispensa: art. 24, II, da Lei 8.666/93. CON-
TraTaDo: PrIsCIlla P . b . rIbEIro sErVIços DE INFor-
MÁTICa ME, CNPJ n° . 13 .344 .461/0001-23 . objeto: Prestação dos 
Serviços Técnicos, compreendendo a configuração, instalação e custo-
mização do CMs e sistema de apoio ao Processo legislativo . Prazo: 
36 dias. Valor: R$ 2.750,00. Dotação Orçamentária: 01.01.01.04.122
0102 .2004 .3 .3 .90 .39 .00 – Poder legislativo – outros serv . Tercei-
ros – Pessoa Jurídica. Guarda-Mor, 05/06/12. Arildo Machado Rocha 
– Presidente .

3 cm -05 304848 - 1
ProCEsso lICITaTÓrIo N .º 001/2012

PrEGÃo PrEsENCIal N .º 001/2012
a Câmara Municipal de Ibiraci/MG torna público para o conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão, em ses-
são pública na sua sede, na avenida Maria José da Cunha, nº 174, na 
cidade de Ibiraci, Estado de Minas Gerais – na sala de reuniões, às 9h 
do dia 15 de junho de 2012, quando serão recebidos os credenciamen-
tos, envelopes de propostas comerciais (nº1) e documentos para habili-
tação (nº2), e tendo como objeto a “ Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços contínuos de apoio administrativo em 
serviços Gerais e serviços de recepção nas dependências da Câmara, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.”, 
cujo critério de julgamento será o de “Menor Preço Global”, em confor-
midade do disposto na Resolução n.º 432/2012, na Lei n.º 10.520/2002 
e subsidiariamente na lei n .º 8 .666/93 e posteriores alterações, na lei 
Complementar n .º 123/2006 e das condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos integrantes .

o Edital do Pregão está à disposição dos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Ibiraci/MG, av . Maria José da Cunha, nº 174 em 
Ibiraci-MG, das 8h às 16h

Ibiraci/MG, 29 de maio de 2012 .

brENo raMos alVarENGa
Pregoeiro

6 cm -05 304406 - 1
CÂMara MuNICIPal DE NoVa lIMa - CoNVITE Nº003/2012 
rEGIsTro DE PrEços – CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa DE 
PrEsTaçÃo DE sErVIços DE auDITorIa Nas ÁrEas TrI-
buTÁrIa E CoNTÁbIl . a Comissão Permanente de licitação da 
Câmara Municipal de Nova lima torna público a interposição de 
recurso pela Empresa GruPo Work auDITorEs INDEPENDEN-
TEs ss - EPP, recebido em data de 04 .06 .2012, com efeito suspensivo 
determinando a abertura de vista aos demais licitantes pelo prazo de 02 
(dois) dias úteis . Comissão Permanente de licitação .

2 cm -05 304520 - 1
a Câmara Municipal de Nova serrana - MG - 2º Termo aditivo ao Con-
trato administrativo 009/2010 que entre si celebram a Câmara Munici-
pal de Nova serrana/MG e VIVo Participações s/a . objeto : Prorroga 
a vigência do Contrato 09/2010 de 07/05/2012 para 07/05/2013, e redu-
ção dos valores tarifários do valor original do contrato passando de r$ 
14 .278,80 para r$ 13 .827,60 . Dotação orçamentária nº 01 .01 .01 .01 .03
1.0101.2007.3.3.90.39.00 – Ficha 55.

2 cm -05 304407 - 1

 Processo administrativo 033/2011, Tomada de Preços 004/2011 - 
Câmara Municipal de ouro branco – a Presidente da Câmara Munici-
pal de ouro branco – MG, no uso e gozo de suas atribuições, convoca 
os candidatos aprovados no concurso realizado no dia 22/01/2012, para 
no prazo de 30 ( trinta ) dias , a contar da data da publicação deste, a 
comparecerem a sessão de pessoal da câmara municipal ouro bran-
co-MG, objetivando a realização dos exames necessários e posterior 
assinatura do Têrmo de Posse . o não comparecimento no prazo previsto 
implicará na renúncia do candidato que será substituído pelo seu suces-
sor na lista classificatória já publicada. Cargo – Assistente Adminis-
trativo do legislativo : luaNa DE CÁssIa ParrEIras, MarTa 
MarIa basTos, MarCElo roDrIGuEs Da sIlVa . Cargo – 
assistente do legislativo : lIlIaNE MarIa DE souZa rEZENDE, 
PolIaNa lIlIaN sIlVa GuEDEs, MarIaNa VEroNEZ borrI, 
Cargo – Motorista – WElsoN GoNçalVEs DE MIraNDa, Cargo 
– Procurador: VICTor VarTulI CorDEIro E sIlVa, Cargo – 
recepcionista – VIVIaNE saNTos TaborNa, Cargo – Técnico 
em Comunicação social – GabrIEla aNDraDE DE CarValHo 
MarTINs e Técnico em Informática – WEslEY rEsENDE PolI-
Doro . Em 04 de junho de 2012 . – branca de Castilha souza Cunha – 
Presidente da Câmara Municipal de ouro branco – MG .

5 cm -04 304346 - 1
Câmara Municipal de Pedro leopoldo/MG – Extr . Contr . Processo 
29/12 – Pregão 07/12 – Dotação: 01 .03 .01 .031 .0021 .2086 – 3 .3 .90 .39 
– ficha 29 – material de consumo – Só Micro Inform. PL Ltda – R$ 
337,00; Coml . Melo e rodrigues ltda – r$ 4 .696,00 e João Carlos de 
azevedo Grossi – ME – r$ 3 .439,80 .

1 cm -05 304408 - 1
MuNIcÍPIo dE PAToS dE MINAS

Termos aditivos// 3º aditivo//Contrato nº 110/2011// Tomada de Pre-
ços nº 003/2011 //objeto: a vigência do contrato original é prorrogada 
até 31/12/2012, ou até a homologação de novo processo licitatório de 
mesmo objeto, o que ocorrer primeiro . //Contratada: Máxima Engenha-
ria ltda// Patos de Minas, 06 de Junho de 2012 .MarIa bEaTrIZ DE 
CasTro alVEs saVassI -Prefeita Municipal de Patos de Minas 

2 cm -05 304568 - 1
Chamamento Público Processo Nº 2421/2012 - a secretaria Munici-
pal de Infraestrutura daPREFEITuRA MuNIcIPAl dE PAToS dE 
MINAS torna público a realização de Chamamento Público para a ado-
ção de parte do Entorno da lagoa Grande, no âmbito do Município de 
Patos de Minas, visando a sua conservação, urbanização e manutenção, 
sem quaisquer ônus para o Município . os envelopes deverão ser entre-
gues até às 11:00 do dia 22/06/2012 na Diretoria de serviços urbanos 
situada na rua Vereador João Pacheco, nº 377, bairro santo antônio, 
CEP 38 .700-248, nesta cidade . o edital completo está disponível na 
Diretoria de serviços urbanos ou através do site: www .patosdeminas .
mg .gov .br/licitacoes . Patos de Minas, 04 de junho de 2012 . Jair Vieira 
Valadão - secretário Municipal de Infraestrutura .

3 cm -05 304556 - 1
 MuNIcIPIo dE PAToS dE MINAS/MG- pregão eletrônico nº . 
006/2012 – objeto: aquisição de aparelho de ar condicionado, apare-
lho de fax, armário de aço e carros para transporte de materiais . Convê-
nio nº 111/2011- EMG/sEs/sus/MG/FEs . Tipo menor preço por lote . 
acolhimento das Propostas: Dia 06/06/2012 às 13(treze) horas até Dia 
21/06/2012 às 13(treze) horas; abertura das Propostas de Preços: Dia 
21/06/2012 às 13(treze) horas; Início da sessão de Disputa de Preços: 
Dia 21/06/2012 às 14(quatorze) horas . local: www .licitacoes-e .com .
br “acesso identificado no link - licitações”. Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de brasília (DF) . o Edital completo 
encontra-se disponível nos sites:www .patosdeminas .mg .gov .br e www .
licitacoes-e .com .br . Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal 
de Patos de Minas, situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 – 
bairro Eldorado . Fones: (34) 3822-9642 / 9840 .

3 cm -05 304650 - 1
MuNIcÍPIo dE PAToS dE MINAS/MG_ aviso de Dispensa de 
Licitação nº 28/2012 _ Processo nº 114/2012 _ Ratifico o parecer da 
Procuradoria Geral do Município e reconheço, no presente caso, a Dis-
pensa de licitação para contratação do serviço de hospedagem para os 
agraciados com a Comenda antônio secundino de são Jose 2012, com 
fulcro no artigo 24, inciso V da lei nº 8 .666/93 e suas alterações . Patos 
de Minas, 05 de junho de 2012. Edno Oliveira Brito. Secretário Muni-
cipal de administração .

2 cm -05 304791 - 1
MuNIcÍPIo dE PAToS dE MINAS MG EXTraTosPErÍoDo 
DE 01/05/2012 A 31/05/2012//ADITIVOS// 3º Aditivo//Contrato nº 
002/2012//Pregão Presencial nº. 056/2011//Contratada: FLEXX DIS-
TrIbuIDora DE alIMENTos lTDa//objeto: o contrato original 
sofre alteração na ClÁusula sEGuNDa: Do PrEço / rEalI-
NHaMENTo - Fica realinhado, acréscimo no montante de 20,13%, ao 
preço unitário do item 32 .279 de r$ 61,00 (sessenta e um reais) para 
r$ 73,28 (setenta e três reais e vinte e oito centavos) .Data de assina-
tura: 15/05/2012//1º Aditivo//Contrato nº 004/2012//Pregão Presencial 
nº . 070/2011//Contratada: arCEPaTos DIsTrIbuIDora lTDa//
objeto: acréscimo sobre o quantitativo inicialmente //Contratado, a 
CoNTraTaNTE pagará à //CoNTraTaDa o valor total de r$ 
255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), representando um acrés-
cimo de 2,68% sobre o valor inicial //Contratado .Data de assinatura: 
22/05/2012//1º Aditivo//Contrato nº 005/2012//Pregão Presencial nº. 
070/2011//Contratada: CoMErCIal rEal DE alIMENTos 
lTDa//objeto: acréscimo sobre o quantitativo inicialmente //Contra-
tado, a CoNTraTaNTE pagará à //CoNTraTaDa o valor total de 
R$ 9.945,00 (nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), represen-
tando um acréscimo de 20% sobre o valor inicial //ContratadoData de 
Assinatura: 22/05/2012//2º Aditivo//Contrato nº 006/2012//Pregão Pre-
sencial nº . 070/2011//Contratada: DIsTrIbuIDora lorDY lTDa//
objeto: acréscimo sobre o quantitativo inicialmente //Contratado, a 
CoNTraTaNTE pagará à //CoNTraTaDa o valor total de 
r$1 .138,40 (um mil, cento e trinta e oito reais e quarenta centavos), 
representando um acréscimo de 14,68% sobre o valor inicial //Contra-
tadoData de Assinatura: 15/05/2012//1º Aditivo//Contrato nº 007/2012//
Pregão Presencial nº . 070/2011//Contratada: FlEXX DIsTrIbuI-
Dora DE alIMENTos lTDa//objeto: acréscimo sobre o quantita-
tivo inicialmente //Contratado, a CoNTraTaNTE pagará à //CoN-
TraTaDa o valor total de r$ 970,00 (novecentos e setenta reais), 
representando um acréscimo de 24,94% sobre o valor inicial //Contra-
tadoData de Assinatura: 22/05/2012//9º Aditivo//Contrato nº 
034/2011Pregão Presencial nº . 110/2010//Contratada: lEorIC sIsTE-
Mas ElETroNICos lTDa//objeto: acréscimo sobre o quantitativo 
inicialmente //Contratado, a CoNTraTaNTE pagará à //CoNTra-
TaDa o valor total de r$ 110,00 (Cento e dez reais) mensais, represen-
tando um acréscimo de 1,70% sobre o valor inicial //Contratado Data de 
Assinatura: 15/05/2012//10º Aditivo//Contrato nº 034/2011Pregão Pre-
sencial nº . 110/2010//Contratada: lEorIC sIsTEMas ElETroNI-
Cos lTDa//objeto: acréscimo sobre o quantitativo inicialmente //
Contratado, a CoNTraTaNTE pagará à //CoNTraTaDa o valor 
total de r$ 110,00 (Cento e dez reais) mensais, representando um acrés-
cimo de 1,70% sobre o valor inicial //Contratado Data de assinatura: 
15/05/2012//11º Aditivo//Contrato nº 034/2011Pregão Presencial nº. 
110/2010//Contratada: lEorIC sIsTEMas ElETroNICos lTDa//
objeto: decréscimo referente á sede da sMDs e CrEas, no valor de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).Data de Assinatura: 31/05/2012//12º 
aditivo//Contrato nº 036/2011Pregão Presencial nº . 114/2010 //Contra-
tada: PaNIFICaDora ElIs MarINa lTDa//objeto: acréscimo 
sobre o quantitativo inicialmente //Contratado, a CoNTraTaNTE 
pagará à //CONTRATADA o valor total de R$ 745,00 (setecentos e 
quarenta e cinco reais), representando um acréscimo de 1,74% sobre o 
valor inicial //Contratado.Data de Assinatura: 21/05/2012//13º Aditivo//
Contrato nº 036/2011Pregão Presencial nº . 114/2010//Contratada: 
PaNIFICaDora ElIs MarINa lTDa//objeto: acréscimo sobre o 
quantitativo inicialmente //Contratado, a CoNTraTaNTE pagará à //
CoNTraTaDa o valor total de r$ 1 .043,00 (um mil e quarenta e três 
reais), representando um acréscimo de 2,438% sobre o valor inicial //
ContratadoData de Assinatura: 23/05/2012//2º Aditivo//Contrato nº 
058/2012//PREGÃO ELETRONICO N° 023/2011//Contratada: LICI-
TaPaTos CoMErCIo E sErVIços lTDa ME//objeto: acréscimo 
sobre o quantitativo inicialmente //Contratado, a CoNTraTaNTE 
pagará à //CONTRATADA o valor total de R$ 1.365,00(um mil, trezen-
tos e sessenta e cinco reais), representando um acréscimo de 3,5% sobre 
o valor inicial //Contratado.Data de Assinatura: 17/05/2012//1º Adi-
tivo//Contrato nº 060/2012//PrEGÃo ElETroNICo N° 023/2011//
Contratada: Carlos baTIsTa INForMÁTICa ME//objeto: acrés-
cimo sobre o quantitativo inicialmente //Contratado, a CoNTra-
TANTE pagará à //CONTRATADA o valor total de R$ 2.150,00 (dois 
mil e cento e cinqüenta reais), representando um acréscimo de 21,07% 
sobre o valor inicial //ContratadoData de Assinatura: 04/05/2012//2º 


