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 serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara - MG . Publicação: 
Ao 1º Aditamento ao Contrato Administrativo para fornecimento de 
pão e leite firmado em 18/09/2014, nos termos da Lei 8666/93. Con-
tratante: sAAE . Contratada: Padaria e Mercearia Vitória . Objeto: For-
necimento de pão francês, rosca/sovado e leite integral, no valor de 
r$- 3 .387,52(três mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois 
centavos) . Dotação Orçamentária 17 .122 .0210-2158-3390 .30 .00 . Thi-
móteo Cezar lima . Diretor .

2 cm -22 610395 - 1
O serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo/MG torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará Processo 
licitatório Nº 146/2014, PrEGÃO PrEsENCIAl NO rEGIsTrO 
DE PrEçOs Nº 008/2014, TIPO: menor preço por item . OBJETO: 
aquisição de hidrômetros e caixa de hidrômetros para instalação nas 
residências do município . A abertura da sessão será às 12:30 hs do dia 
08/10/2014 . lOCAl: Avenida Coronel José Justino, 138, Bairro Cen-
tro, Córrego Fundo-MG, setor de licitações . Demais informações por 
escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 
037-3322-9612, dep . licitação aos cuidados de rodrigo, Jussara ou 
Érica .

3 cm -22 610363 - 1
sErVIçO AuTÔNOMO DE ÁGuA E EsGOTO DE lAGOA DA 
PrATA-MG, Torna público: PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 083/2014 - 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de ser-
viços de limpeza de Poços Artesianos . Data: 03/10/14–08:30h e PrE-
GÃO PrEsENCIAl Nº . 084/2014 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada para futura e eventual Prestação de serviços de Manu-
tenção em Poços Artesianos, através do sistema de registro de Pre-
ços . Data: 03/10/14–10:00h . Editais à r . Ângelo Perillo-15 ou www .
saaelp .mg .gov .b www .saaelp .mg .gov .br . Marielle F . T . silva - Prego-
eira, 22/10/14 .

3 cm -22 610620 - 1
TrANsPOrTEs FÁTIMA lTDA .

CNPJ 22 .432 .769/0001-11
AssEMBlÉIA DE QuOTIsTAs – CONVOCAçÃO

Ficam convocados os sócios quotistas da empresa Transportes Fátima 
ltda ., para a assembleia geral de quotistas a realizar-se às 10:00 horas 
do dia 02 de Outubro de 2014 em sua sede social localizada à rua Con-
tagem, 955, Bairro Betim Industrial na cidade de Betim-MG para cum-
prir a seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre abertura de filial no Estado de Pernambuco.
2 . Deliberar sobre a alteração do endereço da Filial da cidade de For-
miga – Minas Gerais .
3 . Outros assuntos de interesse da sociedade .

Betim 23 de setembro de 2014 .
Joel Maurício Paschoalin – sócio Diretor .

Jaime Paschoalin – sócio Ditetor .
4 cm -22 610303 - 1

 EDITAl DE lEIlÃO 001/2014 . sICOOB CrEDINOVA torna 
público o leilão em 20/10 e 04/11/14, 13h . Imóvel rural 05 .50 .00 há 
de terras mistas , em Nova serrana/MG . leiloeiro Fernando Caetano 
Moreira Filho, mat . 445, Edital no www .fernandoleiloeiro .com .br . 
(37)3242-2001 .

1 cm -22 610245 - 1
PLANTAR SIDERÚRGICA S.A.
 CNPJ/MF nº 20 .388 .757/0001-01

 NIrE 31 .300 .004 .538
 Assembleia Geral Extraordinária

 Edital de Convocação
 Ficam os acionistas da Plantar siderúrgica s .A . (“Companhia”) con-
vocados para se reunirem no dia 29 de setembro de 2014, às 11 horas, 
em Assembléia Geral Extraordinária, na sede da Companhia, na cidade 
de Sete Lagoas/MG, na Rodovia BR-040, km 465, a fim de delibe-
rar sobre: (i) a eleição de membro do Conselho de Administração, em 
substituição ao sr . Geraldo Alves de Moura; e (ii) a eleição de membro 
do Conselho Fiscal, suplente do titular indicado pelas acionistas GMA 
Participações ltda . e WAM Participações ltda . em assembleia geral 
realizada em 11 de agosto de 2014 .

 Belo Horizonte, 18 de setembro de 2014 .
Eustáquio Soares de Moura

 Presidente do Conselho de Administração
4 cm -18 609196 - 1

HoMNIBuS EMPREENDIMENToS E PARTICIPAÇÕES S/A .
CNPJ 05 .596 .534/0001-46 - NIrE JuCEMG 3130010030-8

Ata de Assembléia Geral Extraordinária
1 - Data, Hora e Local:29 (vinte e nove) de julho de 2014, às 11:00 (onze 
horas), na sede da Companhia situada na Av . raja Gabáglia, n .º 2 .708, 
sala 325, Bairro são Bento, em Belo Horizonte-MG- Cep: 30350-563,2 
-Presenças:acionistas titulares da totalidade das ações representativas 
do capital social da sociedade anônima “HoMNIBuS EMPREEN-
DIMENToS E PARTICIPAÇÕES S/A.”, 3-Mesa:Presidente: Fábio 
Couto de Araújo Cançado, secretário: José Francisco Couto de Araújo 
Cançado;4 - Regularidade:Verificada a presença da totalidade dos 
acionistas, declarou o sr . Presidente regularmente instalada a Assem-
bléia Geral Extraordinária, independentemente de convocação prévia 
conforme previsto no artigo 124 da lei 6 .404;5 - Deliberações: Por una-
nimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) em Assembléia 
Geral Ordinária:(i)Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.013 publicadas no “Hoje 
em Dia” e no “Diário do Comércio” no dia 12/07/2014;(ii)Ratificada 
a distribuição de dividendos no exercício de 2014 .6 - Encerramento: 
O sr . Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, 
determinando fosse lavrada a presente ata em forma de sumário que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos . Belo Horizonte, MG, 
29 (vinte e nove) de julho de 2014 . Fábio Couto de Araújo Cançado - 
Acionista e Presidente da Assembléia; . José Francisco Couto de Araújo 
Cançado - Acionista secretário da Assembléia; Flávio Antônio Couto 
de Araújo Cançado - Acionista .
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico 
o registro sob o nº 5363116, em 28/08/2014 . Protocolo: 14/598 .040-5 . 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

7 cm -22 610234 - 1

FS SYGMA EMPREENDIMENToS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ 12 .512 .516/0001-02 - NIrE – JuCEMG 3130010351-0

Ata de Assembléia Geral Ordinária
1 - Data, Hora e Local:29 (vinte e nove) de julho de 2014, às 10:00 
(Dez horas), na sede da Companhia situada na Av . Alameda Conde 
da Torre, n .º 440, Bairro – Condomínio Vila do Conde, em Nova 
lima-MG- Cep: 34000-0002 - Presenças:acionistas titulares da 
totalidade das ações representativas do capital social da sociedade 
anônima“FS SYGMA EMPREENDIMENToS E PARTICIPA-
ÇÕES S/A.”,3-Mesa: Presidente: Fábio Couto de Araújo Cançado, 
secretário: Matheus souto Cançado4 - Regularidade:Verificada a 
presença da totalidade dos acionistas, declarou o sr . Presidente regu-
larmente instalada a Assembléia Geral Ordinária, independente-
mente de convocação prévia conforme previsto no artigo 124 da lei 
6 .404;5 - Deliberações:Por unanimidade, foram tomadas as seguin-
tes deliberações:(i)Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.013 publicadas no “Hoje 
em Dia” e no “Diário do Comércio” no dia 15/07/2014;(ii)Destinado 
o lucro apurado no exercício de 2013 conforme: a)para reserva legal 
o valor de r$154 .443,65 (Cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos 
e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), b) para reserva de 
Expansão o valor de r$2 .905 .085,04 (Dois milhões novecentos e cinco 
mil oitenta e cinco reais e quatro centavos), c) para pagamento de dis-
tribuição de lucros o valor de r$29 .344,29 (Vinte nove mil trezentos e 
quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) aos acionistas sendo 
em parte proporcionais e iguais a cada acionista6 - Encerramento:O 
sr . Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, deter-
minando fosse lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois 
de lida e aprovada, foi assinada por todos . Nova lima, MG, 29 (vinte e 
nove) de julho de 2014 . Fábio Couto de Araújo Cançado - Acionista e 
Presidente da Assembléia; Matheus souto Cançado - Acionista secretá-
rio da Assembléia; sônia souto Cançado - Acionista; Paula souto Can-
çado Fernandes - Acionista; Patrícia souto Cançado - Acionista . 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico 
o registro sob o nº 5372155, em 12/09/2014 . Protocolo: 14/598 .048-1 . 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral

8 cm -22 610231 - 1

MINOs EMPrEENDIMENTOs IMOBIlIÁrIOs s .A . – CNPJ 
17 .031 .931/0001-50 . CONVOCAçÃO – AGE . Ficam convocados 
os senhores acionistas para a AGE a ser realizada às 18h (dezoito 
horas) do dia 06 .10 .2014, na Praça Antônio Carlos, 369, Centro, Bam-
buí-MG, a fim de deliberarem sobre o aumento do capital social, em 
até r$480 .000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a ser representado 
pela emissão de até 2 .400 (duas mil e quatrocentas) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de r$200,00 (duzentos reais) 
cada uma, para integralização em dinheiro, à vista, ou mediante a uti-
lização de crédito de acionista, contra a sociedade . subscrita a totali-
dade do aumento proposto, na própria assembleia, será promovida a 
alteração na redação doart . 5º do estatuto,que trata do capital social . 
Não havendo a subscrição da totalidade do aumento a ser deliberado, 
será publicado aviso aos acionistas, convocando-os para o exercício do 
direito de preferência, no prazo de trinta dias, findo os quais será con-
vocada nova Assembleia, para efeito de homologação do aumento, pelo 
montante subscrito . Bambuí, 18 .09 .2014 . Júlia Cardoso silva Borges 
– Presidente .

4 cm -19 609866 - 1
ITAuRB – EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo

DE ITABIRA LTDA.
AVISo DE LICITAÇÃo

PREGÃo PRESENCIAL Nº 036/2014
AITAuRBtorna público que fará realizar licitação modalidade pregão 
presencial tipo menor preço por lote, cujo objeto consiste na aquisi-
ção de andaimes e telas de nylon para utilização na Obra de reforma 
do Casarão histórico do antigo hospital, situado à rua Major Paulo - 
nº45 – bairro Centro, no município de Itabira/MG, conforme termo de 
referência . recebimento dos envelopes de propostas e habilitação:dia 
06/10/2014 às 08h30min (oito horas e trinta minutos)no Escri-
tório Central da ITAurB, situado na Avenida Carlos Drummond de 
Andrade, nº . 350, Centro, Itabira/MG . O Edital completo estará dis-
ponível no endereço acima ou pelo site www .itaurb .com .br . Maiores 
informações poderão ser obtidas através dos telefones: (31)3833-4032 
e 3833-4013 . Itabira/MG, 22 de setembro de 2014 . Cláudio lisboa 
Bicalho –Pregoeiro.

4 cm -22 610410 - 1
CONsÓrCIO INTErMuNICIPAl DE sAÚDE DA MICrOrrE-
GIÃO DE MANGA - CIsMMA - AVIsO DE lICITAçÃO - PrEGÃO 
PrEsENCIAl Nº . 008/2014 - O Consórcio Intermunicipal de saúde da 
Microrregião de Manga - CIsMMA, torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial para registro de Preços, do tipo 
menor preço por Item, nos termos da lei 10 .520/02, 8 .666/93, para 
futura e eventual aquisição de impressora a laser (a seco) para impres-
são de imagens radiológicas, no dia 10/10/2014 às 09:00 horas . O edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede do Con-
sórcio Intermunicipal de saúde da Microrregião de Manga - CIsMMA, 
rua Maria das Graças Dourado Gonçalves, 23, Bairro Jk, Manga 
(MG), CEP 39 .460-000 . Manga, 23 de setembro de 2014 .

3 cm -22 610458 - 1
CoNSÓRCIo INT. ALIANÇA PARA A SAÚDE-CIAS- Aviso de 
licitação - PP 043/2014 - Processo 048/2014 . O Consórcio Int . Aliança 
para a saúde torna público PP 043/2014 . Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessida-
des do sAMu Macro Centro . recebimento de propostas e Julgamento: 
09/10/2014 às 09:30 horas . Informações: (31) 3215-7371 . www .con-
sorcioalianca .saude .mg .gov .br - BH/MG, 22 .09 .2014 . Marcelino Jar-
dim Campos - Pregoeiro Oficial.

CoNSÓRCIo INT. ALIANÇA PARA A SAÚDE- CIAS- Extrato de 
Contrato - PP 039/2014 - Processo 044/2014 . O Consórcio Int . Aliança 
para a saúde torna público contrato referente ao PP 039/2014 . Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro contra aci-
dentes pessoais de passageiros e contra danos a terceiros, sem inter-
veniência de corretores, para o sistema Estadual de Transporte em 
saúde - sETs . Partes: CIAs x POrTO sEGurO COMPANHIA DE 
sEGurOs GErAIs . Valor Global: r$ 25 .300,00 . Vigência: 12 meses . 
Informações: (31) 3215-7371 . www .consorcioalianca .saude .mg .gov .br 
- BH/MG, 22 .09 .2014 . Márcio reinaldo Dias Moreira - Presidente .

CoNSÓRCIo INT. ALIANÇA PARA A SAÚDE- CIAS- Extrato de 
Contrato - PP 040/2014 - Processo 045/2014 . O Consórcio Int . Aliança 
para a saúde torna público contrato referente ao PP 040/2014 . Objeto: 
Contratação de empresa especializada em gerenciamento e adminis-
tração de fornecimento de combustíveis, peças originais e manuten-
ção preventiva e corretiva por meio de sistema informatizado . Partes: 
CIAs x TrIVAlE ADMINIsTrAçÃO lTDA . Taxa Administrativa: 
0% . Desconto para peças: 14% . Vigência: 12 meses . Informações: 
(31) 3215-7371 . www .consorcioalianca .saude .mg .gov .br - BH/MG, 
22 .09 .2014 . Márcio reinaldo Dias Moreira - Presidente .

7 cm -22 610475 - 1

Aos 06 dias do mês de Agosto de 2014, às 10:00 horas, na sede da 
sociedade, na rua Paulo Afonso, no 304, sala de no 02, bairro santo 
Antonio, em Belo Horizonte/MG, Brasil, CEP: 30 .350 .060, reuniram-se 
em Assembléia Geral todos os sócios da Sociedade a seguir identifica-
dos: MArY JEANNE MAGAlHÃEs CABrAl PIrEs, brasileira, 
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, portadora 
do documento de identidade profissional de n.° A17826-8, expedido 
pelo CAu/Br, inscrita no CPF sob o n .o 663 .328 .346-68; ClAuDIA 
AlEssANDrA DuTrA sIlVA, brasileira, solteira, arquiteta, porta-
dora do documento de identidade de n .o MG- 12 .599 .634, expedido 
pela secretaria de segurança Pública do Estado de Minas Gerais - 
ssP/MG, inscrita no CPF sob o n .o 059 .335 .966-63; ANA CArlA 
DE AlMEIDA FAGuNDEs, brasileira, solteira, arquiteta, portadora 
do documento de identidade de n .o MG- 13 .364 .036, expedido pela 
secretaria de segurança Pública do Estado de Minas Gerais - ssP/MG, 
inscrita no CPF sob o n .o 096 .101 .736-83; e GBP PArTICIPAçõEs 
lTDA ., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n .o 
11 .897 .419/0001-04, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – JuCEMG, sob o NIrE n .o 
312 .100 .1580-8, em 03/05/2 .010, neste ato representada por seus repre-
sentantes legais, GABrIElA CABrAl PIrEs, brasileira, solteira, 
advogada, nascida aos 16/07/1985, portadora do documento de identi-
dade profissional de n.° 122.470, expedido pela OAB/MG, inscrita no 
CPF sob o no 074 .902 .786-00 e BErNArDO CABrAl PIrEs, brasi-
leiro, solteiro, empresário, nascido aos 19/02/1992, portador do docu-
mento de identidade de n .° MG-8 .808 .350, expedido pela secretaria de 
segurança Pública do Estado de Minas Gerais - ssP/MG, inscrito no 
CPF sob o no 075 .726 .446-86 .

INsTAlAçÃO – Em face da presença da totalidade dos sócios pre-
sentes, dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4o, da lei 
no 6 .404/76, instalou-se a assembléia geral, sob a presidência da sra . 
Mary Jeanne Magalhães Cabral Pires, já qualificada acima, servindo 
como secretária a sra . Cláudia Alessandra Dutra silva, também já qua-
lificado acima.

OrDEM DO DIA – A Presidente, após instalar a assembléia, ressaltou 
que a sua finalidade era deliberar sobre a 5a alteração contratual da 
sociedade para: (i) reduzir o capital social para r$ 534 .460,00 (qui-
nhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais) por ter 
sido considerado excessivo para o objeto da sociedade, por meio da 
desincorporação do imóvel rural constituído por lote em lugar denomi-
nado são José do Tirol, em santa Maria de Itabira, em Minas Gerais, 
registrado no registro de Imóveis de santa Maria de Itabira/MG, sob 
a matrícula de n .o 2 .180, imóvel que será doado à Obra social Nossa 
senhora da Glória Fazenda Da Esperança, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n .o 48 .555 .775/0001-50, sendo redu-
zidas 67 .768 quotas da sócia GBP Participações ltda .; (ii) para a 
alienação dos bens imóveis da sociedade, passará a ser exigida apenas 
a assinatura isolada da sócia GBP Participações ltda ou Mary Jeanne 
Magalhães Cabral Pires .

DElIBErAçõEs – submetidas as matérias acima elencadas à discus-
são e votação, a assembléia deliberou, por unanimidade:

(i) reduzir o capital social para r$ 534 .460,00 (quinhentos e trinta e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta reais);
(ii) para a alienação dos bens imóveis da sociedade, passará a ser exi-
gida apenas a assinatura isolada da sócia GBP Participações ltda ou 
Mary Jeanne Magalhães Cabral Pires .

AlTErAçÃO DO EsTATuTO sOCIAl - Decidem os sócios, por 
consequência das deliberações aprovadas, alterar o Estatuto social nos 
seguintes termos, permanecendo inalteradas as demais cláusulas não 
contempladas por este instrumento, inclusive as demais alíneas e pará-
grafos das cláusulas ora alteradas:

(i) O caput da Cláusula Primeira passa à seguinte alteração:

 “ClÁusulA PrIMEIrA – DO CAPITAl sOCIAl
A partir do arquivamento deste ato, nos termos dos artigos 997, III, 
1 .071, V e 1 .076, I, todos do código civil brasileiro, o capital social 
sofrerá redução para r$ 534 .460,00 (quinhentos e trinta e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta reais), dividido em 534 .460 (quinhen-
tas e trinta e quatro mil, quatrocentas e sessenta) quotas no valor de 
r$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos 
sócios, em razão da desincorporação do imóvel rural constituído por 
lote em lugar denominado são José do Tirol, em santa Maria de Ita-
bira, em Minas Gerais, com área total de 46,56,69 ha, quarenta e seis 
hectares, cinquenta e seis ares e sessenta e nove centiares, com limi-
tes e confrontações de acordo com a planta respectiva, registrado no 
registro de Imóveis de santa Maria de Itabira/MG, sob a matrícula de 
n .o 2 .180, avaliado em r$67 .768,00 (sessenta e sete mil, setecentos 
e sessenta e oito reais), imóvel que será doado à Obra social Nossa 
senhora da Glória Fazenda Da Esperança, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n .o 48 .555 .775/0001-50, sediada na 
rua Tupinambás, n .o 520, bairro Pedregulho, em Guaratingueta/sP, 
CEP .: 12 .515-190, estando assim distribuído:

sÓCIOs QuOTAs VAlOr
MArY JEANNE MAGAlHÃEs 
CABrAl PIrEs 1 r$1,00

ANA CArlA DE AlMEIDA 
FAGuNDEs 1 r$1,00

ClAuDIA AlEssANDrA DuTrA 
sIlVA 1 r$1,00

GBP PArTICIPAçõEs lTDA 534 .457,00 r$534 .457,00
TOTAl 534 .460,00 r$534 .460,00”

(ii) O parágrafo segundo da Cláusula segunda passa à seguinte 
redação:

 “PArÁGrAFO sEGuNDO: É vedado aos sócios e administrador 
o uso da sociedade ou de sua razão social para finalidades estranhas 
aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qual-
quer dos quotistas ou de terceiros . Para a alienação dos bens imóveis 
da sociedade, será exigida apenas a assinatura isolada da sócia GBP 
Participações ltda ou Mary Jeanne Magalhães Cabral Pires . (art . 997, 
VI; 1013 . 1015, 1064, CC/2002) .”

ENCErrAMENTO – Nada mais havendo a tratar, a assembléia foi 
encerrada, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada por 
todos os sócios, foi assinada pelos presentes à assembléia .

Belo Horizonte/MG, 06 de agosto de 2 .014 .

MArY JEANNE MAGAlHÃEs CABrAl PIrEs

GBP PArTICIPAçõEs lTDA .
 rEPrEsENTADA POr BErNArDO CABrAl PIrEs

GBP PArTICIPAçõEs lTDA .
 rEPrEsENTADA POr GABrIElA CABrAl PIrEs

 ClAuDIA AlEssANDrA DuTrA sIlVA

ANA CArlA DE AlMEIDA FAGuNDEs
28 cm -19 609737 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do Interior

ErrATA Nº 06 – EDITAl Nº 001/2014
CONCursO PÚBlICO DA CÂMArA 

MuNICIPAl DE ArAXÁ / MG
O Presidente da Câmara Municipal de Araxá, estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Errata 
nº 06 do edital nº: 001/2014, referente ao concurso público para o 
provimento dos cargos de provimento efetivo, conforme a seguir:
 Art. 1º - Retifica – se o Anexo II - Programa de Provas e Suges-
tões Bibliográficas - IV. RACIOCÍNIO LOGICO conforme a 
seguir:
 IV rACIOCÍNIO lOGICOFuNDAMENTAl INCOMPlETO

 Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos . 
Problemas simples envolvendo as 04 (quatro) operações matemá-
ticas (somar, subtrair, multiplicar e dividir) .sugestão Bibliográ-
fica : Livros e apostilas inerentes a área

IV .I rACIOCÍNIO lOGICOFuNDAMENTAl
 Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos . 
Números inteiros: operações e propriedades . Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades . 
razão e proporção . Porcentagem . regra de três simples . Equação 
de 1° grau . sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi-
cos . raciocínio lógico . resolução de situações problema . Estudo 
do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; 
relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de 
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; sugestão Biblio-
gráfica Livros e apostilas inerentes a área

IV .II rACIOCÍNIO lOGICOMEDIO E suPErIOr
 Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos . 
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas pro-
priedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potencia-
ção e radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum 
e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, núme-
ros decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 
Equações do 1° e 2° graus; sistemas de equações do 1° e 2° graus; 
Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo 
retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); 
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; sis-
tema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números 
e grandezas proporcionais, razões e proporções; regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, 
tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; 
Conjunto de Números reais e Conjunto de Números racionais; 
Números Primos . Problemas envolvendo os itens do programa 
proposto. Sugestão Bibliográfica Livros e apostilas inerentes a 
área .

Araxá, 18 de setembro de 2014 .
Miguel Alves Ferreira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Araxá
10 cm -22 610642 - 1

A Câmara Municipal de Campos Altos-MG, torna público a 
quem interessar possa que está aberta licitação modalidade Pre-
gão Presencial n .º 07/2014, Processo n .º 07/2014, destinado a con-
tratação de empresa para prestação de serviços de ornamentação, 
buffet, fotos e sonorização para a seção solene de entrega de títu-
los e moções da Câmara Municipal de Campos Altos - MG, com 
abertura prevista para o dia 09/10/2014 09:00:00 horas . O Edital 
encontra-se a disposição no setor de licitação desta Câmara ou 
pelo email: câmara.cmca@hotmail.com – Campos Altos - MG, 
22/09/2014 – EDsOsN luIZ DOs sANTOs - PrEsIDENTE 
DA CÂMArA MuNICIPAl .

3 cm -22 610532 - 1

 Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG– AVIsO DE 
lICITAçÃO – Pregão Presencial nº 010/2014, tipo Menor Preço 
por Item, referente ao Processo Administrativo nº 088/2014, cujo 
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços na 
sede da Câmara Municipal de Conselheiro lafaiete para ade-
quação das instalações elétricas com instalação de novo padrão 
CEMIG, subterrâneo trifásico 300A sem ramal de entrada, mon-
tagem e instalação de quadros elétricos de distribuição, passagem 
de fiação e montagem e instalação de tomadas para ligação de 
aparelhos de ar condicionado, com correção da alvenaria ava-
riada pela execução do trabalho . A sessão Pública será realizada 
às 09h30min do dia 07 de outubro de 2014, no salão Nobre Vere-
ador Omir Flávio de lima, localizado na rua Assis Andrade, no 
540, Centro . O edital encontra-se à disposição dos interessados na 
secretaria da Câmara, no endereço supracitado, de 7h às 18h, bem 
como no sítio www .camaraconselheirolafaiete .mg .gov .br . Conse-
lheiro lafaiete, 17 de setembro de 2014 . Nivaldo smith Júnior 
– Pregoeiro .

4 cm -18 609223 - 1
Câmara Municipal de Francisco Sá/MG - Torna público aos 
interessados o extrato do aditivo nº 01, referente ao Contrato 
Administrativo nº 08/14 . Obj .: Acréscimo de quantitativo no pro-
jeto inicial da reforma do edifício da Câmara Municipal, no valor 
de r$24 .299,60, conforme art . 65, § 1º da lei 8 .666/93 . Data: 
13/08/14. Oldak Pena da Silveira Júnior. Presidente da Câmara 
Municipal .

2 cm -19 610119 - 1
Câmara Municipal de Rio Acima- CErTIDÃO DE ArQuIVA-
MENTO Certificamos para os devidos fins que as Resoluções nº 
03/2014, 04/2014 e 05/2014 foram revogadas pela resolução Nº 
10/2014, portanto, se encontram arquivados os respectivos pro-
cessos administrativos, conforme se atesta mediante cópia anexa . 
Câmara Municipal de rio Acima, 18 de setembro de 2014 . Verea-
dor Ivanildo Adriano da rocha - Presidente .
 rEsOluçÃO N° . 10, de 18 de setembro de 2014 . “DIsPõE 
sOBrE A rEVOGAÃO DAs rEsOluçõEs 03,04 E 05 QuE 
TrATAVAM DA CrIAçÃO DE COMIssÃO PrOCEssANTE 
PArA APurAçÃO DE INFrAçõEs POlÍTICO-ADMINIs-
TrATIVAs PrATICADAs PElO sr . PrEFEITO MuNICI-
PAl . Faço saber que os representantes do Povo de rio Acima, 
que eu, Presidente da Câmara Municipal, em seu nome e no uso 
de minhas atribuições nos termos do art . 25, inciso I, alínea “c”, 
do regimento Interno, promulgo a seguinte resolução: Art . 1º 
- Ficam revogadas as resoluções 03, 04 e 05 de 2014, que tra-
tam da criação de Comissão Processante para apuração de infra-
ções político-administrativas praticadas pelo sr . Prefeito Antonio 
Cesar pires de Miranda Junior e dão outras providências, consi-
derando o questionamento apontado a cerca da desproporcionali-
dade partidária . Câmara Municipal de rio Acima, 18 de setembro 
de 2014 . Ivanildo Adriano da rocha Presidente 

5 cm -22 610226 - 1
Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG

Aviso de Dispensa de licitação – Dispensa nº 007/2014
A Câmara Municipal de santana do Paraíso, através de sua Comis-
são Permanente de licitação, torna pública a contratação realizada 
em 19/09/2014 com a empresa ArAuJO NOVAEs ENGENHA-
rIA lTDA/ME, CNPJ 20 .206 .530/0001-06, através da Dispensa 
nº 07/2014, cujo fundamento legal é o artigo 24, inciso IV da lei 
8666/93, para prestação de serviços de Engenheiro Orçamen-
tista para desmembrar as planilhas de custo, memorial descri-
tivo, especificações técnicas de serviços existentes, realização de 
cronograma físico financeiro, fiscalização e acompanhamento da 
reforma de acordo com o processo de compra 060/2014, no valor 
total de r$3 .000,00 (três mil reais), de acordo com as cláusulas 
do Contrato nº 10/2014 . JOsÉ MArIA DE OlIVEIrA . Presi-
dente Da Câmara . 

3 cm -19 610058 - 1
 MuNICÍPIo DE BARBACENA– Gerência de licitação – 
AVIsO DE lICITAçÃO - Processo nº 061/2014 – Pregão Presen-
cial nº 047/2014 . Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais 
de consumo de informática e coagulograma, conforme convênio 
nº 1158/2013 EMG/sEs/sus-MG/FEs . ENTrEGA E ABEr-
TurA DOs ENVElOPEs: Dia 06/10/2014 às 14:00 horas . Infor-
mações: (32)3339-2026. Retirada de edital: licitacao@barbacena.
mg .gov .br . simone r . da Costa – Gerente de licitação . Pablo H . 
Candian - CAC

2 cm -22 610627 - 1
Prefeitura Municipal de uberlândia-Edital de leilão-Torna 
público que levará a leilão, 15/10/2014, às 10:00 h, Aud . Cícero 
Diniz-Av, Anselmo Alves dos santos, 600, B . santa Mônica, 
uberlândia/MG, seus bens inservíveis:Veículos e diversos . Fone: 
(037)3242-2001 .

1 cm -22 610222 - 1
PREF. MuN. DE CAMPoS GERAIS- rEsulTADO DA 
FAsE DE PrOP . FINAC . - Proc . lic . 71/2014, T .P . 18/2014 . 
Objeto: rEFOrMA DA PrAçA DO CruZEIrO CONFOrME 
CONTrATO DE rEPAssE Nº 0298 .050-97/2009/MINIsTÉ-
rIO DO TurIsMO/CAIXA, CONVENIO sICONV 706600 . 
A C . P . l . comunica que, na sessão realizada em 19/09/2014 ás 
15:30min., foi classificada como vencedora a empresa TERRA-
PlAM lTDA - ME CNPJ 10 .432 .007/0001-36, com valor glo-
bal de r$234 .373,88 . Campos Gerais, 19/09/2014 - Edesio José 
Vieira - Presidente CPl

2 cm -22 610490 - 1

PREF. MuN. DE CAMPoS GERAIS- rEsulTADO DA 
FAsE DE PrOP . FINAC . - Proc . lic . 70/2014, T .P . 17/2014 . 
Objeto:  .rEFOrMA DA PrAçA DO rOsÁrIO CONFOrME 
CONTrATO DE rEPAssE Nº 0298 .050-97/2009/MINIsTÉ-
rIO DO TurIsMO/CAIXA, CONVÊNIO sICONV 706600 . 
A C .P .l comunica que, na sessão realizada em 19/09/2014 ás 
15:00h., foi classificada como vencedora a empresa TERRA-
PlAM lTDA - ME CNPJ 10 .432 .007/0001-36, com valor glo-
bal de r$272 .549,04 . Campos Gerais, 19/09/2014 - Edersio José 
Vieira - Presidente CPl

2 cm -22 610420 - 1
 Município de Capinópolis . Aviso do PP nº 040/14, tipo menor 
preço global por lote . Objeto: Contratação de empresa(s) p/ for-
necimento de peças e serviços de reparos elétricos em veículos 
pertencentes à frota municipal, de acordo c/ a necessidade . Cre-
denciamento, entrega dos envelopes e sessão de lances: 06/10/14 
às 13h00min (treze horas) .local: sede da prefeitura na Av . 113, 
636 – B . Paraíso . O edital encontra-se disponível no site: www .
capinopolis .mg .gov .br . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . 
Capinópolis-MG . Daiane P . Ferreira . Pregoeira . 22/09/14 .

2 cm -22 610570 - 1
o MuNICÍPIo DE GuAXuPE, torna público o extrato da Ata 
de registro de Preços 072/2014 oriunda do Pregão Presencial nº 
115/2014 Objeto: rEGIsTrO DE PrEçOs para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento de leite 
integral longa vida, embalagem de 1 litro para todas secretarias 
da Prefeitura do Município de Guaxupé/MG, durante um período 


