
 8 – quinTa-feira, 08 de novembro de 2018 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm/mG

 - AVIsO dE lICITAçÃO - Chamada Pública nº 003 e 005/2018 - A 
Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação nas seguintes modalidades: 
Chamada Pública nº 003/2018 – PA 136/2018, aquisição exclusiva de 
gêneros alimentícios lEITE EM PÓ por meio de chamada pública 
com a contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e 
empreendedores rurais para o fornecimento de gêneros alimentícios de 
agroindústria, para os alunos da rede pública municipal de ensino, com 
entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito 
horas e trinta minutos) do dia 12 (doze) de dezembro 2018 e com a 
abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 12 (doze) de dezem-
bro 2018 . Chamada Pública nº 005/2018 – PA 140/2018, contratação 
de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendimentos 
rurais para o fornecimento de gêneros alimentícios da agroindústria 
(POlPA dE FruTAs), para os alunos da rede pública municipal de 
ensino, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 
13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 12 (doze) de dezembro 2018 
e com a abertura marcada para as 14:00 (quatorze) do dia 12 (doze) de 
dezembro 2018 . Os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
Edital, que estarão disponíveis a partir do dia 08 (oito) de novembro 
de 2018, na sala da Comissão Permanente de licitações, situada Praça 
Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/
MG, tel .: (0**31) 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apre-
sentação de um dVd virgem à Comissão Permanente de licitações 
no endereço acima e, ainda, OBrIGATOrIAMENTE, informar, por 
meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação com-
pleta da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome 
da pessoa para contato ou através do site www .contagem .mg .gov .br/
licitacoes . Márcia Mendes siqueira - Presidente da Comissão Perma-
nente de licitações

7 cm -07 1162599 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG

AVIsO dE AdIAMENTO E NOVA ABErTurA TP 01/2018 . Fica 
adiada a sessão pública da TOMAdA dE PrEçOs n . 01/2018 para 
contratação de Auditoria Pública Independente Especializada e Asses-
soria ao Controle Interno, prevista para 08/11/2018 às 09:30h, para reti-
ficação do Edital. Nova data Abertura: 12/12/2018, às 09:30h. Ver site: 
www .brumadinho .mg .gov .br e/ou www .brumadinho .registrocom .net - 
Avimar de Melo Barcelos/Prefeito Municipal

2 cm -07 1162593 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mArGAriDA

HOMOlOGAçÃO PrEGÃO PrEsENCIAl 060/2018
Homologo a presente adjucação, ao processo licitatório supra descrito, 
destinado a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 01 
(um) veículo automotor, de passageiros, tipo hatchback, zero quilô-
metro, conforme relação constante do Anexo I do Edital, a empresa: 
rECrEIO BH VEÍCulOs s/A, CNPJ n .º 01 .929 .665/0003-09, com 
o valor total de r$ 40 .900,00 (quarenta mil e novecentos reais), por 
ter atendido todos os requisitos exigidos no edital . santa Margarida/
MG, 06 de Novembro de 2018 . GErAldO sCHIAVO, PrEFEITO 
MuNICIPAl .

3 cm -07 1162672 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PArANAÍBA/mG 

- Tomada de Preços nº 004/2018 – Terceira Publicação- Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para desenvolver trabalhos de medi-
cina e segurança do trabalho e regulação de TFd – tratamento fora do 
domicílio . Abertura: 11/12/2018 – 13:00 horas .Maiores informações 
podem ser obtidas através do e-mail licitacaorioparanaiba@gmail .com 
rio Paranaíba 06 de novembro de 2018 .Valdemir diógenes da silva– 
Prefeito Municipal

2 cm -06 1162201 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBAPorANGA

proc . 070/2018 . leilão 001/2018 . Venda de seus bens inservíveis . lei-
lão: 04/12/2018 às 10 hs no Pátio da Prefeitura, Praça João ribeiro, 
62, Centro, ubaporanga . Inf: (31) 3243-1107 . www .patricialeiloeira .
com .br

1 cm -07 1162516 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANToNio Do rio ABAiXo/mG

 AVIsO PrOCEssO 057/2018 TP 007/2018 – Contratação de empresa 
para execução de encascalhamento de estradas vicinais diversas 
do Município, conforme convênio 301001740/2017 . Abertura dia 
27/11/2018 às 13:00 horas . retirada do edital no e-mail: licitacao@
santoantoniodorioabaixo .mg .gov .br; informações 31 3867-1122 .

Antônio Januário Quintão - Pregoeiro .
2 cm -07 1162404 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio mANSo
Aviso de licitaçãoPregão 032/2018 -MuNICÍPIO dE rIO MANsO/
MG torna público que, devido a alteração do edital, fica prorrogado 
a entrega dos envelopes referente ao Processo nº 066/2018 – Pregão 
nº 032/2018 (Contratação de empresa especializada para a locação de 
sonorização, iluminação, palco, sanitários químicos, equipe de apoio, 
tendas e barracas para as festividades de santa luzia do Município de 
rio Manso, que acontecerá nos dias 01 a 13 de dezembro de 2018 .), 
para o dia 22/11/2018 às 09H00 . Informações e obtenção do edital e 
seus anexos: Prefeitura Municipal de rio Manso/MG, fone (31) 3573-
1120, com Magna ou pelo e-mail: licitacaocomprasrm@gmail .com . 

3 cm -07 1162644 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE rioS DE miNAS/mG

AVIsO dE lICITAçÃO - lEIlÃO PÚBlICO Nº 005/2018 . A Pre-
feitura Municipal de Entre rios de Minas, torna público, a abertura 
do Processo licitatório nº 123/2018, na modalidade leilão Público nº 
005/2018 . Objeto: Venda de Materiais recicláveis oriundos da usina de 
Triagem e Compostagem de lixo do Município de Entre rios de Minas 
(MG) . Valor total avaliado: r$ 16 .129,75 (dezesseis mil cento e vinte 
e nove reais e setenta e cinco centavos) . O leilão está previsto para às 
10:00 horas do dia 26 de novembro de 2018, no Pátio da usina de Tria-
gem e Compostagem de lixo, à Estrada da Ponte Funda, Bairro sassa-
frás, em Entre rios de Minas (MG), a 01 km da sede do Município . O 
Edital poderá ser obtido no setor de licitações da Prefeitura Municipal, 
à rua Monsenhor leão, nº 110 - Centro, em Entre rios de Minas (MG) 
ou no link “licitações”, sub link “licitações 2018” do sitio eletrônico: 
www .entreriosdeminas .mg .gov .br - Maiores informações pelo telefone 
(31) 3751-2747 . Entre rios de Minas, 07 de novembro de 2018 . JOsÉ 
WAlTEr rEsENdE AGuIAr - PrEFEITO MuNICIPAl .

4 cm -07 1162583 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAoBim/mG.

 AVIsO dE lICITAçÃO - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 044/2018 . O 
Município de Itaobim/MG – torna público que realizará licitação na 
Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item – para 
Aquisição de Equipamentos de Ginástica ao Ar livre . Abertura dos 
envelopes dar-se-á no dia: 21/11/2018, às 09:00h . As cópias do Edi-
tal nº . 054/2018, PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 044/2018 - PAl Nº . 
066/2018, bem como esclarecimentos e informações poderão ser obti-
dos no departamento Municipal de licitação e Patrimônio, situado na 
rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39 .625-000 - Itaobim/MG, 
Fone: (33) 3734-1157 . Edital disponível no site: www .itaobim .mg .gov .
br . robson José Chaves – Pregoeiro .

3 cm -07 1162606 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG.

EXTrATO dE dECIsÃO dE rEVOGAçÃO PrEGÃO Nº 
00100/2018:Com fulcro no Princípio da Autotutela, súmula 473 do 
sTF, por motivo de oportunidade e conveniência,rEVOGOo Processo 
licitatório 166/2018 - MOdAlIdAdE: PrEGÃO Nº 00100/2018 . 
Elói Mendes/MG, em 07/11/2018 . silvério rodrigues Félix - Prefeito 
Municipal Interino .

2 cm -07 1162687 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuETA/mG. 
Pregão Presencial nº 023/2018 . PuBlICAçÃO dE EXTrATO dE 
EdITAl nº 057 . Abertura do Processo de licitação nº 057/2018, na 
modalidade “Pregão Presencial” nº 023/2018, tipo “Menor Preço por 
Item”, visando a aquisição de implemento agrícola para a secretaria 
Municipal de Infraestrutura, conforme descrito no Edital . Os envelopes 
Proposta e Habilitação deverão ser protocolados nesta prefeitura até 
o dia 23/11/18 os mesmos serão recebidos até às 09h30min, a aber-
tura dos envelopes Proposta e Habilitação ocorrerá no dia 23/11/18 
às 09h30min, na sala da Comissão Permanente de licitação, o Edi-
tal 057/2018 encontra-se à disposição, na integra, aos interessados, na 
sede da Prefeitura Municipal . A presente licitação será processada e 
julgada em conformidade com a lei Federal nº 10 .520/02 e 8 .666/93 . 
Itueta/MG, 07 de Novembro de 2018 . Valter José Nicoli - Prefeito 
Municipal .

4 cm -07 1162641 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom JESuS Do GALHo/mG
Extrato de Contrato - Processo licitatório nº . 351/2018, Tomada de 
Preços nº . 006/2018, Contrato nº 035/18 . serviços de recapeamento 
asfáltico na rua Antônio Tomaz de Assis e rua Elias Neves de souza, 
valor global: r$ 246 .779,50 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos 
e setenta e nove reais e cinquenta centavos) . licitante vencedor: Cons-
trutora sds s .A . Bom Jesus do Galho/MG, 02 de Novembro de 2018 . 
Prefeito William Batista de Calais .
PrEFEITurA MuNICIPAl dE BOM JEsus dO GAlHO/MG .
 Processo licitatório nº . 351/2018, Tomada de Preços nº . 006/2018 . 
Fica adjudicado o objeto ao licitante Construtora sds s .A, bem como 
homologado o processo . Bom Jesus do Galho/MG, 02 de Novembro de 
2018 . Prefeito William Batista de Calais .

3 cm -07 1162736 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA - mG
PrOCEssO dE lICITAçÃO Nº . 140/18 - Mod . - Pregão n .º 100/18 
– Tipo: Menor Preço Por Item . OBJETO: Aquisições de câmaras frias 
para guarda de imunobiológicos, vacinas e medicamentos, atendendo a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, cujos recursos financeiros 
são oriundos da Emenda Parlamentar 01155 .430000/1150-01 . A 
abertura da sessão será às 08:00 h, dia 28/11/2018 . local: r . Barão 
de Piumhi 92-A, diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG . 
Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitacao@
formiga .mg .gov .br . Edital disponível no site: www .formiga .mg .gov .br .

3 cm -07 1162592 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorAÇÃo DE JESuS 
–Tomada de preço n° 03/2018, Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em obra de engenharia para construção de módulos sanitários, 
referente a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no municí-
pio conforme proposta N° 101705/2017 – FuNAsA . data: 23/11/2018 
às 07h30min . Edital disponível no site www .coracaodejesus .mg .gov .
br ou e-mail: licitacoracao@yahoo .com .br . Maiores informações atra-
vés do telefone: (38)3228-2282 . delmon Nobre de souza – Presidente 
da CPl .

2 cm -07 1162416 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SArDoá/mG – 
Extrato de Contrato nº . 072/2018 -Partes: Município de sardoá - MG 
e Fernando Henrique Pina do Carmo . Objeto: Credenciamento de 
Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s) para prestação de serviços médi-
cos para a EsF – Estratégia de saúde da Família e uBs – unidade 
Básica de saúde do município de sardoá e serviços de médicos planto-
nistas, para realizar atendimentos em regime de plantões, todos os dias 
da semana, conforme escalas previamente elaboradas pela secretaria 
Municipal de saúde, visando o atendimento aos usuários do município 
de sardoá . Valor global de r$ 34 .721,84 (trinta e quatro mil e setecen-
tos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos); Vigência: 15/10/2018 
a 31/12/2018 .
 PrEFEITurA MuNICIPAl dE sArdOÁ/MG – Extrato de Con-
trato nº . 073/2018 - Partes: Município de sardoá - MG e Tavares Pas-
sos sports lTdA .Objeto: contratação de empresa para aquisição de 
materiais e uniformes esportivos despara atender as necessidades da 
secretaria Municipal de Educação, Cultura e desporto . Valor global de 
r$ 3 .934,00 (três mil e novecentos e trinta e quatro reais); Vigência: 
15/10/2018 a 14/11/2018 .
 PrEFEITurA MuNICIPAl dE sArdOÁ/MG – Extrato de Contrato 
nº . 074/2018 - Partes: Município de sardoá - MG e Adeir Inacio de 
Brito - ME .Objeto: contratação de empresa ou pessoa física para reali-
zar serviços de remendo de pneus em todos os veículos pertencentes à 
frota da Prefeitura Municipal de sardoá, durante o exercicío de 2018 . 
Valor global de r$ 4 .890,00 (quatro mil e oitocentos e noventa reais); 
Vigência: 18/10/2018 a 31/12/2018 .
 PrEFEITurA MuNICIPAl dE sArdOÁ/MG - Extrato de Con-
trato nº . 076/2018 -Partes: Município de sardoá - MG e Ozeias Afonso 
Pereira - ME . Objeto: Contratação de empresa para aquisição toner e 
serviços de recarga de toner para atender as necessidades de todas as 
secretarias da Prefeitura Municipal de sardoá-MG . Valor global de r$ 
17 .275,00 (dezessete mil e duzentos e setenta e cinco reais); Vigência: 
26/10/2018 a 31/12/2018 .
 PrEFEITurA MuNICIPAl dE sArdOÁ/MG – Extrato de Contrato 
nº . 078/2018 -Partes: Município de sardoá - MG e Ambiental e Ins-
peções Veiculares EIrElI .Objeto:Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de inspeção veicular a fim de inspecionar os veículos 
do município destinados ao Transporte Escolar, conforme determinam 
as normas do Código de Trânsito Brasileiro, Arts . 136 e 139, decreto 
do Estado de Minas Gerais n° 43092 de 19 de dezembro de 2002 e 
Portarias dEr/MG N°s . 1706 e 1707 ambas de 27 de janeiro de 2003 
e ainda, inspeção veicular para transporte rural, conforme resolução 
013/2009 – sETOP . Valor global de r$ 3 .200,00 (três mil e duzentos 
reais); Vigência: 30/10/2018 a 31/12/2018 . 

10 cm -07 1162557 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArZELÂNDiA/mG

 CONTrATO AdMINIsTrATIVO Nº 88/2018-PMV - AVIsOs dE 
ANulAçÃO . A Prefeita do Município de Varzelândia/MG, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que decidiu TOrNAr sEM EFEITO A PuBlICAçÃO dA rEs-
CIsÃO dO CONTrATO AdMINIsTrATIVO Nº 88/2018-PMV, refe-
rente ao Procedimento licitatório Nº 051/2018 Tomada de Preços Nº 
006/2018 . data da Publicação: Pág . 20 - quinta-feira, 01 de Novembro 
de 2018 Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais 
- Caderno 2 .

 PrEFEITurA MuNICIPAl dE VArZElÂNdIA/MG - CON-
TrATO AdMINIsTrATIVO Nº 89/2018-PMV - AVIsOs dE ANu-
lAçÃO . A Prefeita do Município de Varzelândia/MG, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 
que decidiu TOrNAr sEM EFEITO A PuBlICAçÃO dA rEsCI-
sÃO dO CONTrATO AdMINIsTrATIVO Nº 89/2018-PMV, refe-
rente ao Procedimento licitatório Nº 052/2018 Tomada de Preços Nº 
007/2018 . data da Publicação: Pág . 20 - quinta-feira, 01 de Novembro 
de 2018 Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais 
- Caderno 2 .

5 cm -06 1162141 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PATiS/mG
A Prefeitura Mun . de Patis-MG torna público a AdEsÃO às ArPs nºs . 
003-A/18, 003-B/18, 003-C/18, 003-d/18, 003-E/18, 003-F/18, 003-
G/18 - Proc . lic . nº 005/18 - Pregão Pres . 004/18-srP, realizado pelo 
CIMAMs/CNPJ 21 .505 .692/0001-08 . Valmir Morais de sá - Prefeito 
Municipal .

2 cm -06 1162005 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE rESSAQuiNHA/mG
TP nº 05/2018 - A Câmara de ressaquinha fará licitação Proc . 
09/2018, modalidade TP nº 05/2018, a ser aberta em 27/11/18, cadastro 
até 23/11/18, conforme lei 8 .666/93 e lei Complementar nº 123/06, 
para contratar microempresa ou empresa de pequeno porte de engenha-
ria ou arquitetura e urbanismo para complementar a reforma do pré-
dio da Câmara . Edital no site www .camaraderesssaquinha .mg .gov .br e 
informações na Câmara, pelo fone (32) 3341-1343 .

2 cm -06 1162003 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PArDo DE miNAS/mG

Tomada de Preço 115/005-2018 - Aviso de rescisão do Contrato nº 
273/2018 - Torna Público, o Município de rio Pardo de Minas/MG, a 
rescisão do contrato n º 273, Processo licitatório modalidade Tomada 
de Preço 115/005-2018, firmado entre o ente e a Construtora S. Ribeiro 
Eirelli, para reforma e adequação da Praça Getúlio Vargas na sede deste 
Município . Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou 
através do e-mail licitação@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da 
Prefeitura Municipal de rio Pardo de Minas - 25/10/2018 - Marcus 
Vinicius de Almeida ramos - Prefeito Municipal .

3 cm -07 1162566 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mACHADo/mG

 Aviso de licitação - Processo Nº . 322/2018 - Pregão para registro de 
Preços Nº . 061/2018 - do Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de horas de máquinas e horas de cami-
nhões através da secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura . rece-
bimento de Credenciamento e Envelopes Propostas/Habilitação: dia 26 
de novembro de 2018 até as 13h00min . Abertura dos Envelopes: dia 26 
de novembro de 2018 até as 13h00min . Os interessados em participar 
desta Tomada de Preços deverão adquirir o edital através do site: http://
machadoportaltransparencia .portalfacil .com .br/licitacoes - ubirajara 
Goulart de Araújo - Pregoeiro Oficial.

3 cm -07 1162734 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE LArANJAL/mG

 PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 02/2018 . A Câmara Municipal de laran-
jal /MG, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, que 
fará realizar na quinta-feira, dia 22/11/18, às 10:00 horas, licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de serviço de instalação de sistema 
energia solar, em sua sede localizada na Avenida Serafim Machado 
Naya s/n, cidade de laranjal, MG . recurso: próprio . Maiores informa-
ções estão no Edital à disposição dos interessados, na Câmara Muni-
cipal, ou pelo telefone (32) 3424-1248, no horário de 08:00 às 16:00 
horas, nos dias úteis . laranjal, 24/10/18 . André luis Barbosa de Carva-
lho - Presidente da Câmara . Publique-se .

3 cm -06 1162240 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErro/mG

6º Aditivo ao Cont . nº 167/17, P 222/17, PP 035/17 . Teor encontra-se na 
íntegra disponível em www .diariomunicipal .com .br/amm-mg .

1 cm -07 1162718 - 1

Editais de Comarcas
COMArCA dE sANTA rITA dO sAPu-
CAÍ-MG .-“lOTEAMENTO COlINA dAs 
PAlMEIrAs” . A Bel . Zilma de Abreu Costa, 
Oficiala do Serviço Registral de Imóveis da 
Comarca de santa rita do sapucaí/MG ., etc . 
faz saber a todos os interessados que MEl – 
lOTEAMENTO COlINA dAs PAlMEIrAs 
HOldING EIrElI, empresa individual de res-
ponsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o

 nº 30 .460 .784/0001-00, estabelecida à Av . sinhá Moreira, nº 250, sala 
290, Centro, santa rita do sapucai/MG, nos termos da lei Federal nº 
6 .766 de19/12/79, e posteriores legislações, depositaram nesta serven-
tia, a documentação para o registro do loteamento denominado “lOTE-
AMENTO COlINA dAs PAlMEIrAs” no imóvel da matrícula nº 
20.522, fls. 274, livro 2-AAAS, no perímetro urbano desta cidade de 
santa rita do sapucaí/MG, o qual possui área total de 420 .783,48m², 
dividida em vinte quadras (A,B, C, d, E, F, G, H, I, J, K, l, M, N, 
O, P, Q, r, s, e T) e em 608 (seiscentos e oito) lotes numa área de 
216 .576,33m² (51,47%),sistema viário: 92 .521,20 m² (21,99%); 
Área verde: 54 .202,08m² (15,26%); Áreas Institucional: 22 .429,41m² 
(5,33%); APP(ÁrEA PrEsErVAçÃO PErMANENTE): 21 .145,90m² 
(5,03%); área total loteada: 420 .783,48m²-100%, área remanescente: 
8 .881,08m²(2,11%) . –A área loteada localiza-se à Avenida sapucaí, 
com acesso pela rua Frederico de Paula Cunha, confrontando com 
sítio Pimenta, propriedade de Elza ribeiro Telles, com ribeirão Vin-
tém, com sítio Vintém propriedade de Marita duarte Vilela ribeiro 
Vintém e Edson duarte Vilela ribeiro casado com Monica Flores de 
Carvalho ribeiro, com o Matadouro Municipal, com a Av . Embaixa-
dor Bilac Pinto, com dl Comércio e Indústria de Produtos Eletrônicos 
ltda, com Waam Participações e Empreendimentos Imobiliários, com 
Auad Corrêa Equipamentos Eletrônicos ltda ME, com líder Indústria 
Eletrônica ltda ME, com propriedade de Qualitronix Tecnologia ltda 
ME, com Fernando Barbosa Mota, com Associação Filantrópica de 
Assistência social santa ritense e com Fernando Barbosa Mota; com 
finalidade RESIDENCIAL/COMERCIAL/MISTO E INDUSTRIAL. 
O loteamento foi aprovado pela Prefeitura Municipal de santa rita do 
sapucaí/MG pelo decreto Municipal nº 12 .197 de 06/09/2018; Auto-
rização para Implantação de Empreendimento de Impacto urbano e 
Empreendimento de Impacto Ambiental – COdEMA (Conselho Muni-
cipal de defesa, Conservação e desenvolvimento do Meio Ambiente – 
santa rita do sapucaí/MG), emitida em 05/09/2018, devidamente assi-
nada por robledo Antônio de Martha – direto da divisão Municipal de 
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável; declaração de Con-
formidade emitida pela Prefeitura Municipal desta cidade, datada de 
14/08/2018, devidamente assinada pelo secretário Municipal de Obras 
e desenvolvimento urbano sr luiz Alberto duarte Julidori . Mapas 
e memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Nakle Mohallem, 
CrEA 83 .427/d; Anotação de responsabilidade Técnica – ArT nº 
14201800000004595356 (Nakle Mohallem) e pela arquiteta Vanessa 
Aguiar dias Mohallem, CAu 137 .071-5; registro de responsabilidade 
Técnica – rrT nº 0000007112023 (Vanessa Aguiar dias Mohallem) . 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este Edital 
que será publicado por três dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 dias contados da última publicação: tudo 
nos termos do artigo 19 da citada lei Federal nº 6 .766 .-santa rita do 
sapucaí, 30 de outubro de 2018 . 
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ordem dos Advogados 
do Brasil

 A OAB/MG,nos termos do art .8º do Prov .146/11 do CFOAB,apresenta 
a relação das chapas registradas para a eleição de 24/11/2018 para 
impugnação .A lista completa está disponível em http://eleicao .oabmg .
org .br/Principal/Chapas e nas sedes da OAB/MG .Belo Horizonte:1-
OAB Vanguarda;2-OAB Mais Forte;3-Nova OAB .Conselheiro 
lafaiete:Novos rumos e Tradicao .Barbacena:1-OAB Vanguarda;2-
Mudar Para Progredir .Juiz de Fora:1-OAB democratica;2-
Advocacia,Etica e Pela Igualdade .Bicas:1-Gestao,Credibilidade e 
Experiencia;2-OAB renova .Cataguases:1 .Competencia-Transparen-
cia-realizacao;2 .renovacao-OAB Para Todos .Ponte Nova:OAB Que 
Eu Quero .Caratinga:1-Advogado Valorizado;2 .Pela Ordem .Coronel 
Fabriciano:1-OAB unida;2 .Trabalho e representatividade .Curvelo-
OAB unida e Forte .Montes Claros:1 .Advocacia Valorizada e 
respeitada .2-OAB Cara Nova .diamantina-unidos Pela Ordem .
uberlandia:1-OAB Independente;2 .OAB de Todos Nos;3-Ordem em 
Transformação .uberaba:1-uniao e Trabalho;2-direito no Peito .Campo 

Belo:Ordem e Atitude .Formiga:O Fortalecimento da Advocacia .
lavras:1-OAB Para Todos;2 .Ordem em Progresso .Para de Minas:1-
Conectar;2 .Advocacia de Verdade .sao lourenco-renovacao e Valori-
zacao .Varginha:1-OAB Mais Presente;2 .OAB Avante .Alfenas:1-Inte-
gracao e Compromisso Valorizacao da Advocacia;2 .OAB renovada e 
unida .Campanha:OAB um Projeto Para os Advogados .Itajuba:1 .
Prerrogativas;2-OAB Pra Voce .Pouso Alegre:1 .Juntos Pela Ordem;2-
OAB Vanguarda Pouso Alegre .Pocos de Caldas-Avanca OAB .Abaete:1 .
Etica e Transparencia;2 .A Ordem e renovar .unai:1-Pela Valorizacao 
da Classe;2.OAB Acao.Teofilo Otoni:1-Reconstrucao;2-Renovacao.
santos dumont-Orgulho de ser Advogado .uba:1-Juntos Pela sede;2-
renova OAB .Paracatu:1-Ordem em Progresso;2 .Mudar para Fazer a 
diferenca .Guanhaes-somos 32 subsecao .Araxa-Ordem em Acao .Itau-
na-Consolidacao e Avanco .Muriae-OAB+Participativa e Atuante .
Muriae-renovacao,Trabalho e Experiencia .sao Joao del rei-OAB 
Mais Participativa .Almenara:OAB Forte e unida .Ouro Fino-OAB 
unida .Pedro leopoldo-Valorizacao .sao sebastiao do Paraiso-OAB 
Atuante .Visconde do rio Branco-Avancar Mais para seguir Valori-
zando .Governador Valadares:1-Aloisio Gusmao Padilha; 2-OAB Mais 
Forte;3-OAB Nova;4-Pela Ordem;Ituiutaba-OAB Valorizacao e Acao .
Patos de Minas:1-OAB Integracao;2-somos Todos Advogados;sete 
lagoas:Acao Etica e Independencia .Araguari:uniao,Forca e respeito .
divinopolis:renovacao-Compromisso com a Advocacia .
divinopolis:somos OAB .Pirapora:Ética,Trabalho e Progresso .
Passos:Verdade e Compromisso .Itabira:1-Juntos Pela Ordem,Juntos 
somos Mais Fortes .2-Juventude e Experiencia para Avancar .Nanuque-
uniao e Valorizacao .Manhuacu:1-Independencia para a Verdadeira 
renovacao;2-OAB Compartilhada .Manhuacu;3-OAB Forte e respei-
tada .Camanducaia:1 .renovacao com dialogo;2 .uniao;3-OAB Nova .
Guaxupe:1-OAB que Faz Muito Mais;2-Inova OAB .Itanhandu:renovar 
sempre .Mantena:A Ordem e renovar .resplendor-Em Nome da Ordem .
Itabirito:1 .renovacao Já;2 .Continuar Para Avancar .Carangola1-OAB 
unida;2-Atitude .Patrocinio-OAB Participativa .Pedra Azul:1-Compro-
misso e Trabalho;2-OAB Forte .santa rita do 
sapucai:Integracao;Oliveira-dedicacao e Compromisso;Nova lima-
rumo Certo .Bom despacho:uniao e Trabalho .Machado:1-Inovacao;2-
uniao e luta .Ipatinga:1-Nova Ordem-Oposicao de Verdade;2-da Pra 
Fazer Mais;3-Juntos Pela Ordem .Congonhas:1-uniao e Integracao;2-
Avanca OAB;Iturama:1-Trabalho e representatividade;2-renova 
OAB .Joao Monlevade-unidos Pela Ordem;Boa Esperanca-Juntos Pela 
Advocacia;Piumhi:1-Trabalho,dignidade e Equilibrio; 
2-renovacao,uniao da Classe e Independencia;Bambui:Juntos Pela 
Ordem;Andrelandia:OAB Novos Tempos;sao Joao Nepomuceno:1-
Para uma Nova Ordem; 2-renovacao com uniao .sao Goncalo do 
sapucai:1-uniao;2 –Integracao .Betim:1-Avancar+; 2-OAB de Todos .
Contagem:1-OAB Militante,com Voce;2-Ordem em Progresso .
Pitangui:OAB Vanguarda .santa Barbara:Advocacia Contemporanea .
Inhapim:Advogado livre .Joao Pinheiro:1-Prerrogativa;2-Valorizacao e 
representacao .Monte Carmelo:1-renovacao e uniao;2-OAB Para o 
Advogado .lagoa da Prata:1-Advogado Valorizado;2-OAB Vanguarda .
Vicosa:Pela Ordem .Itapecerica:OAB Mais Forte .Bueno Brandao:OAB 
Em Acao .Carlos Chagas:1-democracia e Transparencia .2-#Quem Fez 
#Quem Faz .Nepomuceno:OAB unida .Andradas:OAB sempre Forte .
Monte santo de Minas:Mudanca Ja .Caete:Ordem em Progresso .santa 
luzia:Consolidacao .Prata:dignidade e Forca .sao Francisco:1-
uniao,Forca,Trabalho e lealdade;2-uniao,Participacao e representati-
vidade .Monte Alegre de Minas:Trabalho .Paraisopolis:1-uniao; 2-Ino-
vare .Arcos:Ordem,democracia e respeito .Pompeu-OAB Forte .
Paraguacu-unidos Pela Ordem .Carmo do rio Claro-Advocacia unida-
Ordem Fortalecida .leopoldina-OAB Ainda Mais Atuante-O Trabalho 
Continua .Alem Paraiba-Forca e Trabalho .Jequitinhonha-unica .Eloi 
Mendes-Todos Juntos .Vespasiano-Ordem com Progresso,o Trabalho 
nao Pode Parar .sabara:1-sempre em Frente; 2-uniao .
Timoteo:Valorizacao e Progresso .sacramento:Ordem com Progresso .
Vazante:união e Trabalho .Campestre:liberal .Ouro Branco:uniao .
Perdoes:Viva .luz:Avante .Januaria:OAB Cidada .Brumadinho:Ordem e 
Progresso .Ibia:1-OAB Para Todos; 2-Valorizando os Advogados e as 
Advogadas Ibiaenses .Campos Gerais:1-uma OAB Para Todos; 2-OAB 
Forte .Campina Verde:uniao .Paraopeba:1-OAB renovacao;2-uniao e 
dignidade .sao Gotardo:OAB Para Todos .Passa Quatro:Conservacao .
Brasilia de Minas:1-resgate da Ordem; 2-Avancar Mais .Corinto-Jun-
tos somos + .dores do Indaia:O Trabalho Continua .Cambui:Ordem e 
respeito .Conselheiro Pena:OAB Tradicao .ribeirao das Neves:1-
Inova+Acao; 2-Por uma OAB Transparente e Participativa .
Bocaiuva:OAB Forte .Bom sucesso:OAB unida .Coromandel:Etica e 
Compromisso .Borda da Mata:Inova Ordem .Jacutinga:Juntos Pela 
Ordem .Nova serrana:Por uma OAB unida .Mateus leme:democracia 
Para Vencer .Taiobeiras:1-renovacao e Experiencia; 2-Advogados 
Valorizados .lambari:1-renova OAB;2-Trabalho e Credibilidade .
Itapagipe:1-Pela Ordem; 2-Eu Acredito .Monte siao-seguir no Pro-
gresso e a Nossa Ordem .Botelhos:Trabalho e Conquista .lagoa santa:1-
Etica e Compromisso;2-renovar e Preciso .Caldas:uniao .
Aimores:uniao .Baependi:Alianca .Capelinha:Prosseguindo com o Pro-
gresso .rio Pomba:Atuacao Classista .salinas:Avanca OAB .Conceicao 
das Alagoas:1-Pela Ordem e Pelos Advogados;2-OAB unida e Inde-
pendente .Abre Campo:Ordem e uniao .Cassia:Novo rumo .Claudio:1-
renovar;2-Comprometimento e Trabalho .lima duarte:Em defesa das 
Prerrogativas .Carmo do Paranaiba:Prerrogativas em Evidencia .Poco 
Fundo:Valorizacao e Etica .Barao de Cocais:1-uniao,Integracao e Com-
promisso .Barroso:uniao-Juntos Comprometidos com a Advocacia .
Brazopolis:Realizacao.Mariana:1-Por uma Subsecao Ainda Mais Efi-
ciente; 2-uniao .Tres Marias:1-Juntos por Novos rumos; 2-OAB Pela 
Ordem .raul soares:Novos Caminhos .Igarape:somos + Ordem .
Guaranesia:Todos Pela Ordem .Itaguara:Pela Continuacao .Varzea da 
Palma:1-A Ordem e renovar; 2-Experiencia Para o Avanco .Nova 
resende:Avante .Esmeraldas:1-Acao,Transparencia,Advogado 
Valorizado;2-Todos Por um Ideal .rio Casca:1-democracia; 2-Ordem e 
uniao .Cachoeira de Minas:1-renovacao; 2-Valorizacao da Advocacia .
Itamarandiba:1-OAB sempre Atuante; 2-OAB Para Todos-seguindo 
em Frente .Areado:Conciliacao .santo Antonio do Monte:1-Todos Pela 
Ordem; 2-OAB,Expressao de Justica .rio Pardo de Minas:1-renova-
cao; 2-Forca e lealdade .Monte Azul:Trabalho e Compromisso .
Carandai:Avante OAB.Bonfim:Unidos Pela Ordem.Manga:1-O Pro-
gresso Continua; 2-renovacao,Compromisso e Transparencia .Ibirite:1-
OAB Para Todos;2-Pela Ordem .Conceicao do rio Verde:Avante Pela 
renovacao .Alpinopolis:OAB sem desigualdade .Barreiro:1-Nova 
Ordem; 2-Juntos somos + .Matozinhos:Compromisso,Forca e uniao .
sabinopolis:Etica e Compromisso .Nova Ponte:1-uniao e Trabalho; 
2-Inovacao sem demagogia .Campos Altos:Continuidade e Trabalho .
Buritis:OAB Mais Forte .Carmopolis de Minas:renovacao sempre .
Ibiraci:Juntos Pela Ordem .Itumirim:Pra Frente OAB .sao roque de 
Minas:unir e Cooperar .Capinopolis:OAB Fortalecendo a Advocacia .
Pecanha:Fidelidade e dinamismo .Minas Novas:Juntos somos Mais 
Fortes .serro:Valorizando a Advocacia .Turmalina-democracia,Justica e 
Efetividade .Natercia:unidos somos Fortes .Itambacuri:OAB Presente .
Francisco Sa:OAB Mais Forte.Pirapetinga:Confianca,Trabalho e 
uniao .Canapolis:1-OAB Forte e Presente .2-respeito e responsabili-
dade .Arinos:Atuante Pela Ordem .Conceicao do Mato dentro:Avanca + 
CMd .rio Novo:Advogado Valorizado .Manhumirim:OAB unida .
Jacinto:Advocacia + Forte .Jequeri:Advocacia renovada .
Buenopolis:OAB Atuante .
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