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Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº . 55/2010 
- Partes: o Município de Turvolândia X Empresa CNH LATIN AMé-
RICA LTdA - objeto: Fornecimento de pá carregadeira de acordo com 
as especificações e detalhamento consignados no ANEXO I do edital 
PREGÃo ELETRõNICo PARA REGISTRo dE PREÇoS - PLA-
NEJAMENTo Nº . 55/2010 que, juntamente com a proposta da CoN-
TRATAdA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição . Valor do Contrato R$ 245 .800,00 - Vigência do contrato: 
12 meses a contar da data de assinatura - data de assinatura do Con-
trato: 23 de março de 2011 - Turvolândia/MG - João Batista de Morais 
- Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 22/2011 -Ref .: Prc 
nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolândia 
X Empresa Edson Martins de Araújo - EPP - objeto: Fornecimento de 
material de expediente, pedagógico e outros materiais de consumo para 
os diversos setores da Prefeitura Municipal de Turvolândia/MG - Valor 
Estimado do Contrato: R$ 15 .097,90 - Vigência do contrato: Início em 
25 de março de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 - data de 
assinatura do Contrato: 25 de março de 2011 - Turvolândia/MG - João 
Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 23/2011 - Ref .: 
Prc nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolân-
dia X Eyri Maria Valsecchi Tatoni ME - objeto: Fornecimento de mate-
rial de expediente, pedagógico e outros materiais de consumo para os 
diversos setores da Prefeitura de Turvolândia/MG - Valor estimado do 
Contrato: R$ 13 .331,41 - Vigência do Contrato: Início em 25 de março 
de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 - data da assinatura do 
Contrato: 25 de março de 2011 - Turvolândia/MG - João Batista de 
Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 24/2011 - Ref .: 
nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolândia 
X Empresa João Gualberto Miranda ME - Arty & Copy - objeto: For-
necimento de material de expediente, para os diversos setores da Pre-
feitura Municipal de Turvolândia/MG - Valor estimado do Contrato: 
R$ 806,00 - Vigência do Contrato: Início em 25 de março de 2011 e 
término em 31 de dezembro de 2011 - data de Assinatura do Contrato: 
25 de março de 2011 - Turvolândia/MG - João Batista de Morais - Pre-
feito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 25/2011 - Ref .: 
Prc nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolân-
dia X Empresa Mônica Simões Grossi ME - objeto: Fornecimento de 
material de processamento de dados, expediente, pedagógico, e outros 
materiais de consumo para os diversos setores da Prefeitura Municipal 
Turvolândia/MG - Valor estimado do Contrato: R$ 9 .627,60 - Vigência 
do Contrato: Início em 25 de março de 2011 e término em 31 de dezem-
bro de 2011 - data de Assinatura do Contrato: 25 de março de 2011 - 
Turvolândia/MG - João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 26/2011 - Ref .: 
Prc nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolân-
dia X Empresa Pedro César Borges Ramos EPP - objeto . Fornecimento 
de material de expediente, pedagógico, e outros materiais de consumo 
para os diversos setores da Prefeitura Municipal de Turvolândia/MG 
- Valor Estimado do Contrato: R$ 13 .152,14 - Vigência do Contrato: 
Início em 25 de março de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 
- data de Assinatura do Contrato: 25 de março de 2011 - Turvolândia/
MG - João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 27/2011 - Ref .: 
Prc nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolân-
dia X Empresa Printec Tecnologia da Impressão Ltda . - objeto: Forne-
cimento de material de expediente, pedagógico, e outros materiais de 
consumo para os diversos setores do Município de Turvolândia/MG 
- Valor estimado do Contrato: R$ 11 .861,04 -Vigência do Contrato: Iní-
cio em 25 de março de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 - 
Turvolândia/MG - João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

PREFEITuRA muNICIPAL DE TuRVOLÂNDIA - ESTADO DE 
mINAS GERAIS - Aviso de Extrato do Contrato nº . 28/2011 - Ref .: 
Prc nº . 06/2011 - Preg . nº . 02/2011 - Partes: o Município de Turvolân-
dia X Empresa Trana Papelaria e Suprimentos Ltda . EPP - objeto: For-
necimento de material de expediente, pedagógico, e outros materiais 
de consumo para os diversos setores do Município de Turvolândia/MG 
- Valor Estimado do Contrato: R$ 15 .562,95 - Vigência do Contrato: 
Início em 25 de março de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 
- data da Assinatura do Contrato: 25 de março de 2011 - Turvolândia/
MG - João Batista de Morais - Prefeito Municipal .

19 cm -01 164742 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE ARAPORÃ/mG - Aviso de Licita-
ção . Processo Licitatório: 079/2011 . Pregão: 061/2011 . objeto: Consti-
tui objeto da presente licitação, a aquisição de combustíveis para aten-
der às necessidades das diversas Secretarias Municipais de Araporã/
MG, para o ano de 2011, conforme especificações constantes no anexo 
1 - Termo referência . Menor Preço por Item, na forma da Lei Fede-
ral 10 .520 de 17 de junho de 2002, Lei Municipal n .º 590 de 16 de 
novembro de 2005 e pelas disposições fixadas neste edital e anexos, os 
quais encontram-se à disposição dos interessados no departamento de 
compras e licitação no endereço: Rua José Inácio Ferreira, n .º 58, Ara-
porã/MG, no valor de R$ 10,00 (dez reais) . Maiores informações pelo 
telefone: (034) 3284-9500, ou ainda pelo e-mail: licitacao@arapora .
mg .gov .br . Abertura: dia 15/04/2011 às 09:00 horas . Araporã/MG, 31 
de março de 2011 . Adriana Helena de oliveira Faria - Pregoeira .

3 cm -01 164761 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE IbIRACATu/mG - AVISo dE 
LICITAÇÃo - A Pref . torna público o Proc . Licitatório n° . 021/2011 
- Inexigibilidade 001/2011 através do Credenciamento nº . 001/2011 
- objeto: Contratação de Empresa para realização de exames labora-
torial . Credenciamento: 04/04/2011 a 28/04/2011 das 08h30min . às 
12h00min . Mais informações pelo fone: (38) 3625-7184 - Raquel de 
deus Ferreira - Presidente da C .P .L .

2 cm -01 164765 - 1
APrefeitura municipal de Grão mogol, Estado de Minas Gerais, 
torna público que fará realizar às 13:00 horas do dia 20/04/2011, 
Tomada de Preços nº . 018/2011, Processo nº . 068/2011, tipo: menor 
valor por item, aquisição parcelada de pneu, câmara e protetores para 
este município . Maiores informações, pelo telefone (38) 3238-1135 ou 
pelo E-mail: licitagraomogol@hotmail .com - Eleazaro Pereira - Presi-
dente da Comissão de Licitação .

2 cm -01 164744 - 1
APrefeitura municipal de Grão mogol, Estado de Minas Gerais, 
torna público que fará realizar às 10:00 horas do dia 20/04/2011, 
Tomada de Preços nº . 017/2011, Processo nº . 067/2011, tipo: menor 
valor por item, aquisição parcelada de materiais esportivos para este 
município . Maiores informações, pelo telefone (38) 3238-1135 ou pelo 
E-mail: licitagraomogol@hotmail .com - Eleazaro Pereira - Presidente 
da Comissão de Licitação .

2 cm -01 164746 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA -ESTADO DE mINAS 
GERAIS - EXTRATo dE CoNTRATo - PRoCESSo dE LICI-
TAÇÃo Nº . 000069/2010 . ModALIdAdE: Pregão Presencial 
000044/2010 . CoNTRATANTE: Município de Manga/MG . CoN-
TRATAdA: Fênix Consultoria Ltda-ME . oBJETo dA LICITAÇÃo: 
Contratação de Serviços de Capacitação de Profissionais da Secreta-
ria de Educação . VALoR: Fênix Consultoria Ltda-ME no valor de R$ 
45 .000,00 . VIGENCIA: 31/07/2011 .
PREFEITuRA muNICIPAL DE mANGA -ESTADO DE mINAS 
GERAIS - EXTRATo dE AdJUdICAÇÃo/HoMoLoGAÇÃo - 
PRoCESSo dE LICITAÇÃo Nº . 000069/2010 . ModALIdAdE: 
Pregão Presencial 000044/2010 . CoNTRATANTE: Município de 
Manga/MG . CoNTRATAdA: Fênix Consultoria Ltda-ME no valor de 
R$ 45 .000,00 . oBJETo dA LICITAÇÃo: Contratação de Serviços de 
Capacitação de Profissionais da Secretaria de Educação.

4 cm -01 164762 - 1
A Câmara municipal de Campo Azul torna público a realização do 
Pregão Presencial 001/2011 que tem por objeto a aquisição de produtos 

de supermercado . dia/Hora: 13 de abril de 2011 - 08h30min . o edital 
deverá ser retirado na Câmara Municipal - Rua Zezinho de Biduca, 171, 
Centro . ozeas Almeida Júnior - Presidente .

1 cm -01 164749 - 1
A CPL DA P . m . DE ENGº . NAVARRO/mG torna público que fará 
realizar Pregão 005/2011 . objeto: Serviços de Enfermagem . o recebi-
mento dos envelopes das documentações para habilitação e propostas 
de preço será das 08h:00m até às 08h:30m do dia 14/04/2011 . Maiores 
informações somente na sala da CPL desta Prefeitura, localizada a Rua 
olhos d’água, nº . 55, Centro desta cidade, nos horários de 13h:00m às 
16h:00m . Engenheiro Navarro/MG, 01 de Abril de 2011 .
A CPL DA P . m . DE ENGº . NAVARRO/mG, torna público que fará 
realizar Pregão 010/2011 . objeto: Aquisição de Materiais de Constru-
ção/ Elétricos e Hidráulicos . o recebimento dos envelopes com docu-
mentações para habilitação e propostas de preço será até as 13h:30m 
do dia 14/04/2011 . Maiores informações somente na sala da CPL desta 
Prefeitura, localizada a Rua olhos d’água, nº . 55, Centro desta cidade, 
nos horários de 13h:00m às 16h:00m . Engenheiro Navarro/MG, 01 de 
Abril de 2011 .

4 cm -01 164752 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE CANAÃ/mG - AVISo dE LEI-
LÃo N° . 002/2011 - A Administração Municipal de Canaã, através de 
sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará reali-
zar LEILÃo, cujo objeto é a venda em hasta pública de um veículo 
discriminado a seguir, sendo considerada vencedora a maior oferta 
do preço mínimo estipulado . ITEM: 1 . QUANTIdAdE: 1 . dES-
CRIÇÃo: Car/Caminhão/Basculante, M . B/M . Benz L 1113, ano de 
fabricação/modelo 1981/1981, placa GMM-0754, cor azul, Chassi 
34403312543035, Combustível diesel, valor mínimo: R$ 28 .000,00 . 
o leilão será realizado no dia 18 de abril de 2011, às 14 horas, na sede 
da Prefeitura, Praça Arthur Bernardes, 82, Centro, Canaã/MG, tel .: (31) 
3892-1151, onde poderá ser retirado o edital . Elias Evandro de Carva-
lho - Presidente da Comissão de Licitação .

3 cm -01 164759 - 1
O município de Carvalhópolis/mG torna público a abertura do Pro-
cesso Licitatório nº . 064/2011 - Pregão Presencial nº . 17/2011, tipo 
MENoR PREÇo PoR ITEM, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a realização de show pirotécnico (com fornecimento 
de fogos) durante a festa de peão em comemoração ao aniversário de 
emancipação política do Município e durante o Reveillon 2011, no dia 
18/04/2011 às 9:00 horas . os interessados poderão retirar o edital e 
obter informações à Rua João Norberto de Lima, 222, Centro, Telefone 
(35) 3282-1209 das 7:30 às 17:00 horas - e-mail: licitacao@carvalho-
polis .mg .gov .br, Carvalhópolis, 01 de abril de 2011 . Gilson Ferreira de 
Moraes - Prefeito Municipal .

3 cm -01 164755 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE SALINAS/mG - A Prefeitura 
Municipal de Salinas torna público o Processo n° . 089/2011 - Tomada 
de Preço nº. 004/2011 - Objeto: Contratação de empresa para finali-
zação da obra de construção de Prédio Escolar Proinfância com con-
dições de acesso e utilização de todos os seus ambientes para pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida. CONVÊNIO 830154/2007 
Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação - FNdE . Entrega 
dos envelopes de propostas e documentação até o dia 27/04/2011, às 
08:00 (oito) horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Salinas, situada a Praça Procópio Cardoso de Araújo, n° . 07, Centro, 
Salinas/MG . Maiores informações pelo fone: (38) 3841-1513 - fax (38) 
3841-3200 . o edital poderá ser retirado no setor de licitação no ende-
reço em epígrafe . Salinas/MG, 01 de abril 2011 . Cícero donizete de 
oliveira - Presidente da CPL .
PREFEITuRA muNICIPAL DE SALINAS/mG - A Prefeitura 
Municipal de Salinas torna público o Processo n° . 090/2011 - Concor-
rência Pública nº . 001/2011 - objeto: A seleção de empresa individual 
ou societária para exploração comercial de quiosques na Passarela da 
Alegria . Entrega dos envelopes de propostas e documentação até o dia 
06/05/2011, às 09:00 (nove) horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Salinas, situada a Praça Procópio Cardoso de Araújo, n° . 
07, Centro, Salinas/MG . Maiores informações pelo fone: (38) 3841-
1513 - fax (38) 3841-3200 . o edital poderá ser retirado no setor de lici-
tação no endereço em epígrafe . Salinas/MG, 01 de abril 2011 . Cícero 
donizete de oliveira - Presidente da CPL .

6 cm -01 164763 - 1
PREFEITuRA muNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA/mG - 
RESULTAdo dE JULGAMENTo dE HABILITAÇÃo - PRoCESSo 
LICITATÓRIo 010/2011 - ToMAdA dE PREÇoS Nº . 001/2011 . o 
MUNICÍPIo dE SÃo JoSé dA LAPA, CNPJ nº . 42 .774 .281/0001-
80 torna público que após análise das documentações de habilitação 
do processo em epígrafe, foram HABILITAdAS as empresas: Etros 
Engenharia Ltda ., Horizonte Construtora Ltda ., Unibase Engenharia e 
Pavimentação Ltda ., Construtora Haidar Ltda ., sendo INABILITAdAS 
as empresas CCR Construções Civis e Rodoviárias, Circuito Engenha-
ria e Construções Ltda ., Emes Serviços Ltda .-ME . Fica desde já aberto 
o prazo recursal conforme Art . 109 da Lei 8 .666/93 . Sara Santos Pereira 
de Almeida - Presidente da CPL .

3 cm -01 164774 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

RATIFICAçÃO – Dispensa de Licitação 004/2011 .objeto: con-
tratação de pessoa jurídica para criação da marca e home page para 
o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo 
Paranaíba – CBH-PN3 . Contratante: Associação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do Paranaíba, CNPJ: 21 .236 .948/0001-10 . Con-
tratada: Uni design Ltda ., CNPJ: 03 .593 .235/0001-22 . Valor total: 
R$1 .800,00 . Uberlândia, 25 de março de 2011 . Luiz Roberto Santos 
Vilela – Presidente .

2 cm -01 164802 - 1
ASSOCIAçÃO DE PROFESSORES PÚbLICOS DE mINAS 
GERAIS – APPmG- Edital de Convocação – RETIFICAÇÃo - onde 
se lê: art . 15, inciso IX, do Estatuto Social da entidade supra . Leia-se: 
art . 15, inciso III, do Estatuto Social da entidade supra . Belo Horizonte, 
31 de março de 2011 . Joana darc Gontijo- Presidente

1 cm -31 164200 - 1
EDITAL DE CONVOCAçÃO DE ASSEmbLÉIA GERAL 
EXTRAORDINáRIAo Presidente da Associação dos Magistrados 
Mineiros – Amagis, em cumprimento à determinação estatutária pre-
vista no art . 18, letra “c”, do Estatuto da Associação, vem ,em razão de 
requerimento de 56 associados, convocar a Assembléia Geral da AMA-
GIS, a ser realizada no dia 06 de Maio de 2011, às 17:30 horas, em pri-
meira convocação e, 18:00 horas, em segunda, no auditório da sede da 
Amagis, na Rua Albita, 194, 2º andar, Cruzeiro, Belo Horizonte, tendo 
em pauta os seguintes assuntos da classe propostos pelos associados:
a) discussão e medidas a serem adotadas sobre o pagamento de créditos 
devidos pelo TJMG aos magistrados, nos termos do requerimento pro-
movido . b) outros assuntos que a diretoria entender pertinentes à dis-
cussão em assembléia . Belo Horizonte, 29 de Março de 2011 .
Juiz Bruno Terra dias Presidente da AMagis

3 cm -01 164463 - 1
ASSOCIAçÃO HOSPITALAR SANTA ROSáLIA - Estado de 
minas Gerais - AVISO DE LICITAçÃO - Pregão Presencial n° 
003/2011 -A Associação Hospitalar Santa Rosália, realizará no dia 
15/04/2011, às 09:00 horas o Pregão Presencial 003/2011 – objeto: 
aquisição de móveis e equipamentos . Edital e informações encontram-
se à disposição dos interessados na sala de licitações à Rua dr onofre, 
nº 575, 2º andar, Centro, Teófilo Otoni-MG – tele/fax (33)3529-1568, 
nos dias úteis, no horário de 10 às 17 horas .
Teófilo Otoni, 31 de março de 2011. Gustavode Campos Almeida - Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação

2 cm -31 164204 - 1
AVISO DE LICITAçÃO - Associação mineira de municípios 
- Amm - EDITAL - Pregão presencial nº 001/2011 - Processo nº 
Amm/CL/001/2011 - A Associação realizará licitação do tipo menor 
preço por item, para a aquisição de equipamentos para instalação de 
estúdio de TV . o edital poderá ser retirado no horário de 09 às 17 horas, 
de segunda à sexta-feira, na sede da Associação, situada na Av . Raja 
Gabaglia, nº 385, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG ou pelo 
sitehttp://www .diariomunicipal .com .br/amm-mg  . A abertura do 

processo será dia14/04/2011, às09:00 horas na sede da Associação . 
demais informações: tel: (31) 2125-2400 ou pelo e-mail: jurídico@
amm-mg .org .br . Juarez Horta Alves - Presidente da CL

3 cm -31 164225 - 1
balanço Anual da Casa de Caridade São 

Vicente de Paulo de mirai-mG .
CNPJ: 22 .532 .311/0001-34 realizado em 31 de dezembro de 2010 .
ATIVo / IMoBILIZAdo; Imóveis: Prédio Central . . 0,98; Casa do 
Raios-X . .6,99; Maternidade . .0,03; Centro Cirúrgico . .0,13; Lavande-
ria . .0,21; Reservatório d’ água . .0,13; Prédio da Capela . .0,10; Pedia-
tria . .1,47; Ambulatório . .1,50; Total . .11,54;outros bens: Móveis e Uten-
sílios . .3 .014,57; Equipamentos . .508 .608,60; Veículos . .15 .203,02;Eleva
dor . .0,01; – Total do Imobilizado . .526 .837,74 – ATIVo CIRCULANTE/ 
dISPoNÍVEL: CoNTAS dE MoVIMENTo Caixa . . .1 .810,85; Cré-
ditos de Funcionários Adiantamentos . . .425,00; donativos Conv . 
Energisa . . .2 .716,50;BANCoS CoNTA MoVIMENTo; Sicoob Cre-
dimur ltda . . .30 .995,74; Banco do Brasil S/A . . .28 .680,09; Banco Bra-
desco S/A . . .4 .146,99; BANCo CoNTA APLICAÇÃo/ Banco do Bra-
sil S/A . . .26 .317,18; Estoque (medicamentos e materiais de medicina e 
cirurgia), 100 .821,00; Filmes Radiológicos . . .2 .397,66/ RECEITA do 
EXERCICIo/ CREdIToS E CoNVENIoS . Convenio com paciente/
SUS . Convênio com SUS/AIH . . .321 .574,24; Convênio com SUS/ 
Externo Amb . . .528 .081,44; Integra/SUS . . .23 .118,37 . oUTRoS CoN-
VENIoS /Créditos de Convênios . . .212 .805,65;oUTRoS CREdIToS/
Créditos diversos . . .368 .947,92/ oUTRAS RECEITAS/ Receitas não 
operacionais . .86 .307,66 . Receita do Exercício . . .1 .540 .835,28 . despesas 
do Exercício Seguinte . . .3 .295,56 .ToTAL do ATIVo: 2 .269 .279,59 . 
PASSIVo / NÃo EXIGÍVEL: Patrimônio Social . .630 .056,40; CoN-
TAS A PAGAR:oBRIGAÇõES CoM PESSoAL: Funcionários orde-
nados e Férias . . .42 .329,33 . oUTRAS oBRIGAÇõES: Empréstimo 
Concedido CEF . . .9 .470,22 . Fornecedores (materiais e medicamen-
tos) . . .33 .346,08 CoNTAS dE MoVIMENTo/dESPESAS do EXER-
CICIo: Administrativas Pessoal . . .601 .208,04 . dESPESAS GERAIS/ 
despesas diversas . . .906 .803,40 . dESPESAS NÃo oPERACIo-
NAIS/ PIS-Pagamento Abono Rendimento . . .17 .440,58; Imposto de 
Renda(salário) . . .457,54; Empréstimo Consgnado . . .18 .211,28 . despesas 
do Exercício...1.544.130,84. Superávit/ Déficit do Exercício...9.946,72.
ToTAL do PASSIVo: . .2 .269 .279,59 . dEMoNSTRATIVo dA 
RECEITA: CREdIToS E CoNVENIoS/ Convênio com SUS/HoS-
PITALAR . .321 .574,24; Convenio com Integra SUS . . .23 .118,37; Con-
vênio com SUS/EXTERNo . .528 .081,44;oUTRoS CoNVENIoS/ 
Convênio com a CASSI . .14 .459,29; Convênio com a IPSM . .10 .506,63; 
Convênio com a MIRAI INdUSTRIAL TEXTIL . .2 .874,92; Convênio 
com o IPSEMG . .102 .611,97;Convênio com o CoRREIoS 1 .422,33; 
Convênio com a VITALLIS 3 .439,44, Convênio com a SAUdE BRA-
dESCo . .6 .759,83; Convênio com a PRoMEd 2 .049,94,Convênio com 
a UNIMEd . .65 .816,89; Convênio com a CoPASA . .1 .982,31; Convê-
nio com o PLAMHUV 882,10; oUTRoS CREdIToS/ Rendas de 
Particulares . .51 .866,33; donativos Pessoas Fisicas . .200,00; Subven-
ção Municipal 253 .000,00, Subvenção Estadual 9 .791,38; donativos 
de Pessoas Físicas e Jurídicas Convenio com a Energisa . . .37 .705,50; 
Serviços Prestados . . .8 .957,75; outras Rendas . .5 .564,35; Rendimen-
tos Bancários . . .1 .862,61;RECEITAS NÃo oPERACIoNAIS/ Ins-
tituto Nacional do Seguro Social . .41 .260,61; Imposto de Renda 
Retido na Fonte 498,27,Imposto Sindical . .1 .143,16; PIS – Paga-
mento Abono/Rendimento . .17 .440,58; Plano empresa Unimed Cor-
porativo . . .4 .518,15; Empréstimo Consignado BB Func . . .18 .763,67; 
Créditos Funcionários . . .2 .683,22, Total da Receita . .1 .540 .835,28; . 
dEMoNSTRATIVo dAS dESPESAS: AdMINISTRATIVAS PES-
SoAL: ordenados, Férias e 13º salário . . .507 .895,74; Quota Salário 
Família . . .5 .092,44; Salário Maternidade . . .1 .418,36; Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviços - FGTS . . .41 .747,95; Instituto Nacional 
Seguro Social,- INSS . . .34 .869,87; Programa de Integração Social – 
PIS . . .4 .759,82; Multa Rescisória do FGTS . . .5 .423,86; dESPESAS 
GERAIS/ Alimentação . .30 .162,42; Medicamentos . .116 .725,76;desp
esas com água . . .30 .732,87; despesas com Telefone . . .7 .920,96; des-
pesas com Energia . . .53 .377,75; despesas com Gás . . .9 .740,32; Rou-
paria . .4 .542,80; Fretes e Carretos . .2 .267,34; Equipamentos .10 .232,00; 
Materiais de Escritório . .6 .924,22; Reformas e Construções . .18 .340,72; 
despesas com Exames Externos . .2 .781,00; Material de Limpeza e 
Higiene . .22 .911,48; despesas de Raios-X . .24 .189,42; despesas com 
Laboratório . .93 .874,30; outras despesas . .20 .441,37; despesas Ban-
cárias . .1 .792,95; declaração de Cont . e Tributos Federais . . .208,58; 
Veículos . .1 .744,63; Seguro ouro-vida . .7 .649,78;; Combustível e 
Lubrificante..3.760,01; Assinaturas e Anuidades...993,44; Despesas 
de Manutenção . .15 .052,11; despesas Postais . .1 .148,65; Assistência 
Técnica . . .2 .193,75; despesas Ambulatoriais . . .298 .422,96; Empréstimo 
Bancário 56 .821,32, despesas com oxigênio . . .10 .845,28; Aparelho e 
Materiais de Medicina e Cirurgia . . .35 .575,24; prestação de serviços 
conv . Com a Energiza 3 .000,00, Honorários Contábeis 7 .750,00, Hono-
rários Advocatícios . . . 1 .200,00; Guia Recolhimento da União . . .269,63; 
Proteção Contra Incêndio . . .1 .873,64 . dESPESAS NÃo oPERACIo-
NAIS/ . PIS- Pagamento Abono Rendimento . . .17 .440,58; Imposto 
de Renda Retido na Fonte (salário) . . .457,57; Empréstimo consgnado 
BB func . . . .18 .211,28  .Total da despesa . .1 .544 .130,84 . Miraí (MG), 
31 e dezembro de 2010 . Bráulio Fontes – Provedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 
Pedro Augusto Pedrosa – Secretário; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Morito – 
Tesoureiro; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos José Lucas CRC-MG nº . 069 .358/0-
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 cm -01 164522 - 1
CImCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRuçõES
CNPJ/mF 17 .161 .464/0001-82 - NIRE 31300042651

ASSEmbLÉIAS GERAIS ORDINáRIA E EXTRAORDINáRIA
EDITAL DE CONVOCAçÃO

Pelo presente ficam os senhores acionistas daCimcop S/A – Engenha-
ria e Construções convocados para as Assembléias Gerais ordinária e 
Extraordinária a serem realizadas em seqüência, no dia 13 de Abril de 
2010, às 09 h . (nove horas) em primeira convocação, ou às 10h00min 
(dez horas) em segunda convocação, em sua sede social à Rua Wal-
frido Mendes, nº 400 – Bairro Califórnia, nesta Capital, a fim de delibe-
rarem sobre as seguintes pautas:Pauta da Assembléia Ordinária: A) 
Exame, discussão e votação do Relatório da diretoria, Balanço Geral e 
demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2010; B) Proposta da diretoria sobre destinação do 
saldo à disposição da Assembléia; C) Eleição dos membros do Conse-
lho de Administração e fixação de sua remuneração; D) Outros assun-
tos de interesse da sociedade .Pauta da Assembléia Extraordinária: 
A) Aumento do capital social para R$ 30 .000 .000,00 (trinta milhões 
de reais) mediante incorporação de lucros acumulados; B) Alteração 
da redação dos Artigos 2° e 3° do Estatuto Social; C) outros assun-
tos de interesse da sociedade . Belo Horizonte, 29 de Março de 2011 . 
Maria da Conceição Hanriot Miraglia - Presidente do Conselho de 
Administração .

5 cm -31 164308 - 1
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha- 
CISAJE, por seus administradores abaixo nominados, HoMoLoGA 
o resultado final do Concurso Processo Seletivo Edital nº 001 \ 2010, 
divulgado nesta data e realizado pela empresa SEAP Consultoria e Con-
cursos Públicos . diamantina (MG) 31 .03 .2011 . José Augusto da Silva 
Neto - Presidente e Marlene Nominato Corrêa - Secretária Executiva .

2 cm -31 164206 - 1
CONSÓRCIO INTERmuNICIPAL DE SAÚDE DO mÉDIO 
PARAOPEbA - CISmEPcomunica a REMARCAÇÃo do Pregão 
Presencial para Registro de Preços Nº 018/2011 – PAC 038/2011 . Pro-
tocolo, abertura dos envelopes, do Credenciamento e da disputa às 
14h30min do dia 19/04/2011 no Auditório do Centro de Especialida-
des divino Ferreira Braga . objeto: Prestação de Serviços de Limpeza, 
conservação e higienização . o Edital completo está disponível no site 
do CISMEP, www .cismep .com .br e encontra-se à venda na Superinten-
dência Administrativa do CISMEP na Rua São Cristóvão, 21, Brasiléia, 
Betim/MG, no horário de 10:00 às 16:00 horas . Maiores informações, 
telefone (0xx31) 3532-3066 . 01/04/11 .
CONSÓRCIO INTERmuNICIPAL DE SAÚDE DO mÉDIO 
PARAOPEbA - CISmEPcomunica a REMARCAÇÃo do Pregão 
Presencial para Registro de Preços Nº 009/2011 – PAC 022/2011 . Pro-
tocolo, abertura dos envelopes, do Credenciamento e da disputa às 
09h30min do dia 19/04/2011 no Auditório do Centro de Especialida-
des divino Ferreira Braga . objeto: Prestação de Serviços Contínuos 
de Apoio Administrativo . o Edital completo está disponível no site do 
CISMEP, www .cismep .com .br e encontra-se à venda na Superintendên-
cia Administrativa do CISMEP na Rua São Cristóvão, 21, Brasiléia, 
Betim/MG, no horário de 10:00 às 16:00 horas . Maiores informações, 
telefone (0xx31) 3532-3066 . 01/04/11 .

5 cm -01 164642 - 1

COmPANHIA uRbANIZADORA DE bELO HORIZONTE
CNPJ: 17 .201 .336/0001-15

ASSEmbLÉIA GERAL EXTRAORDINáRIA
CONVOCAçÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária no próximo dia 08 de abril de 2011, às 10:00 
horas, na sede social da empresa, situada na Av . do Contorno, n .º 6664 
– 3º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: A) destituição e Eleição de membros dos Conselhos de Admi-
nistração e Fiscal; B) deliberar sobre quaisquer outros assuntos de inte-
resse da sociedade .

Belo Horizonte (MG), 31 de março de 2011 .
Conselho de Administração

3 cm -30 163515 - 1
O Consórcio Intermunicipal de Saúde de Grão mogol CIS-Grão 
Mogol torna público o processo Licitatório 006/2011 Pregão Presen-
cial 001/2011. Objeto: Aquisição de Combustíveis óleos lubrificantes 
e similares . data e horário do credenciamento: 14/04/2011 de 08:45 
às 09:00 hs . data e horário da Sessão: 14/04/2011 logo após o creden-
ciamento . Informações e retirada do edital: Rua Francelino dias, 550, 
centro, Francisco Sá/MG .
O Consórcio Intermunicipal de Saúde de Grão mogol CIS-Grão 
Mogol torna público o processo Licitatório 010/2011 Pregão Presencial 
005/2011. Objeto: Contratação de Profissionais médicos. Data e horário 
do credenciamento: 15/04/2011 de 13:45 às 14:00 hs . data e horário da 
Sessão: 15/04/2011 logo após o credenciamento . Informações e retirada 
do edital: Rua Francelino dias, 550, centro, Francisco Sá/MG . Arnaldo 
Ferreira de oliveira - Pregoeiro .

3 cm -01 164697 - 1
FuNDAçÃO muNICIPAL DE CuLTuRA, LAZER E TuRISmO 
– FumCuLT – CONGONHAS – mGINTIMAÇÃo – PREGÃo 
PRESENCIAL Nº FUMCULT/007/2011 . Contratação de empresa, 
através de prestação de serviços, com cessão de mão de obra, para loca-
ção de sistema de iluminação, para atender a FUMCULT, durante as 
celebrações da Semana Santa, incluindo o “Sermão da Montanha” e 
os ensaios, no período de 13 a 24 de abril 2011 . Licitante habilitada e 
vencedora: BH Sonorização e Iluminação Ltda . Item: 01 . Congonhas 
01/04/2011 . Geraldo Sebastião de Andrade – Pregoeiro Suplente .

2 cm -01 164431 - 1
FuNDO muNICIPAL DE SAÚDE DE bRumADINHO – Aviso de 
Licitação – o FMS torna público Pregão Pres . 007/11, p/ aq . mat . escri-
tório, c/ forn . único . Entrega prop .: 14 .04 .11 às 09:00 hs . Edital no site: 
http://brumadinho .registrocom .net/ . Inf .: (31) 3571-2923 / 7171 . Junio 
A . Alves – Secretário Saúde .

1 cm -01 164690 - 1
A Irmandade da Santa Casa de Oliveira,torna publico a Homologa-
ção da carta convite 001/2010em 05/07/2010 e o Extrato do contrato 
á empresa vencedora:Alpha Engenharia-José Henrique Thielmann,CN 
PJ:41 .857 .277/0001-12,no valor de R$152 .737,72;conforme repasse 
0266105-73/2008/MS/CAIXA,Jose Rinaldi de Almeida Provedor

1 cm -01 164661 - 1
A Santa Casa de misericordia de Sao Sebastiao do Paraisotorna 
publico a abertura do processo licitatorio na modalidadede pregao pre-
sencial no registro de preço para aquisiçao materais/equipamentos com 
recurso do PRoHoSP, abertura dia 13/04/2011 as 10:00 hrs, solcitaçao 
do edital pelo site www .mhassessoria .com .br, ou peloe-mail pregoesan-
tacasadeparaiso@gmail .com .

2 cm -01 164607 - 1
Serviço municipal de água e Esgoto de 

Ouro Preto (SEmAE-OP) informa:
 Segundo Termo Aditivo ao Contrato 63/2010; Empresa: Proximal 
Consultoria Empresarial Ltda .; Processo: 101/2010; Tomada de Preço 
09/2010; objeto: Contratação de empresa para execução de Trabalho 
Sócio Ambiental – TSA junto às comunidades localizadas nos bairros 
da cidade de ouro Preto, onde serão executadas obras de implantação 
das redes coletoras e interceptoras de esgoto sanitário, incluindo as 
ligações domiciliares .; Prazo: 31/07/2011

2 cm -01 164624 - 1
O SESC/mG - Serviço Social do Comércio - minas Gerais,por meio 
da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a 
licitação modalidade Pregão Presencial n . º 08/2011 – processo SESC/
MG, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados em transporte de passageiros excursionistas do SESC/
MG, foiANuLADA . Ricardo Luiz de oliveira - Presidente da Comis-
são Permanente de Licitação do SESC/MG .

2 cm -01 164735 - 1
EDITAL DE CONVOCAçÃO

ASSEmbLÉIA GERAL ORDINáRIA
SmC-COmERCIAL E EXPORTADORA DE CAFÉ S/A

CNPJ”mF”Nro 10 .966 .025/0001-06

Pelo presente Edital, ficam convocados os acionistas e demais interes-
sados da SMC-Comercial e Exportadora de Café S/A ., CNPJ”MF” nro 
10 .966 .025/0001-06, Inscrição Estadual nro 001 .285 .680 .00-41 para se 
reunirem em Assembléia Geral que será realizada em 06 de Maio de 
2011, às 15:00 (quinze) horas em primeira e única convocação na sede 
social da empresa, sita à Rua Manoel Gonçalves Ferraz, nro 291, “Vila 
Santa Barbara”, em Guaxupé-MG, para deliberarem sobre a seguinte 
oRdEM do dIA:
1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2010;
2- deliberar sobre a destinação dos resultados apurados;
3- Eleger os membros da Administração da sociedade e do Conselho 
Consultivo .
Guaxupé, 01 de Abril de 2011 .
Carlos Alberto Paulino da Costa
Presidente .

5 cm -01 164455 - 1
VALERISA – CIA . VALE DO RIO SANTO

ANTONIO DE mINÉRIOS
Companhia Fechada

CNPJ nº 16 .502 .379/0001-78 - NIRE 3130003267-1
ASSEmbLÉIA GERAL ORDINáRIA

EDITAL DE CONVOCAçÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da VALERISA – CIA . VALE 
do RIo SANTo ANToNIo dE MINéRIoS, a comparecerem à 
Assembléia Geral ordinária a ser realizada no dia 16 de abril próximo, 
às 09:30 hs . extraordinariamente no Hotel Normandy – sala 502 (ouro 
Preto) situado na Rua dos Tamoios, nº 212 – Centro – Belo Horizonte – 
MG, tendo em vista a impossibilidade de se acomodar todos os acionis-
tas na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre a seguinte-
ORDEm DO DIA: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício de 2 .010 . 2) Eleição dos administra-
dores da Companhia . 3) outras matérias de interesse da Companhia .

Belo Horizonte, 01 de abril de 2011
Maria das Graças de Farias - Presidente do Conselho de Administração

4 cm -31 163961 - 1
SOCIN - SOCIEDADE DE INVESTImENTOS S/A CNPJ/mF 
05 .221 .671/0001-04– NIRE 3130001738-9 ASSEMBLéIA GERAL 
oRdINáRIA EdITAL dE CoNVoCAÇÃo Ficam convidados os 
senhores acionistas da SoCIN - SoCIEdAdE dE INVESTIMENToS 
S/A a reunirem-se em Assembléia Geral ordinária, a ser realizada na 
sua sede social situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1 .093, 7º andar, 
sala 703, Bairro Luxemburgo, CEP 30 .380-403, Belo Horizonte/MG, 
em primeira convocação no dia 12/04/2011, às 18:30 h ., com a pre-
sença de 1/4 (um quarto) dos acionistas, ou em qualquer número em 
segunda convocação, no dia 25/04/2011, às 10:00 h., a fim de delibera-
rem a respeito da matéria constante da ordem do dia abaixo elencada: 
ASSEMBLéIA GERAL oRdINáRIA: 1 . Apreciação e deliberação do 
relatório da Administração e demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31.12.2010; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição de dividendos; 3 . Eleição dos Conselhei-
ros de Administração . os acionistas impossibilitados de comparecer na 
Assembléia poderão ser representados por procuradores devidamente 
constituídos através de Instrumento Particular de Mandato com reco-
nhecimento de firma do outorgante, que deverá ser apresentado na sede 
da Companhia, até as 18:00 horas do dia 11/04/2011 . Belo Horizonte, 
01 de abril de 2011 . Leonardo Vilela de Paula diretor Presidente

5 cm -31 164148 - 1


