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PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secret aria Municip al de Saúde

Gerência de V igilância Sanitária

NOTIFICAÇÂO

A Gerência de V igilância Sanitária do Município
de Montes claros, considerando os artigos 21;
77; 78; 79; 88; 99, incisos XXIX, XXXVII; 102 da
Lei Est adual 13317/99; considerando a
Resolução SES/MG Nº 5.484/2016;
considerando as Resoluções Específicas da
ANVISA e Notificações da Gerência Colegiada
da Superintendência de V igilância Sanitária de
Minas Gerais (NGC), report ando sobre as
irregularidades de produtos ou serviços,
determina como medidas de interesse sanitário
notificar nos termos do art.78 da Lei Est adual
13.317/99. Notificamos da ciência dos produtos
e/ou serviços list ados a seguir p ara que os
responsáveis técnico e/ou legal procedam com
as respectivas medidas relacionadas.

RESOLUÇÕES ESPECÍFICAS PUBLICADAS
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA
SANITÁRIA. - ANVISA.

Resolução Específica nº : 03322/2017
Data de publicação : 18/12/2017
Empresa: NEWAGE INDÚSTRIA DE BEBIDAS
LTDA, CNPJ 01.307.936/0001-22 e
CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS
LTDA, CNPJ 01.708.217/0001-13
Produto: COMPOSTO LÍQUIDO PRONTO PARA
O CONSUMO A BASE DE TIROSINA, TAURINA
E CAFEÍNA, marca D DOPAMINA MINDFUL
DRINK, 269 ml.
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Suspensão da eficácia da RE
Alteração
Observação: Suspender a eficácia da RE no
1.023, de 13 de abril de 2017, publicada no
D.O.U. , seção 1, no 73, pág 39, 17 de abril de
2017 e tornar válida a RE no 831, de 24 de
março de 2017, publicada no D.O.U., seção 1 no
65, pág 148, de 04/04/2017.
Motivação: Deferimento pela 13a Vara Federal
Cível da Secção Judiciária do Distrito Federal da
cassação da liminar no processo impetrado pela
empresa CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL
PETROPOLIS LTDA.. Dessa forma, volta a
vigorar a determinação da proibição da
fabricação, distribuição e comercialização do
produto.

Resolução Específica nº : 03258/2017
Data de publicação : 15/12/2017
Empresa: ESTRELA PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA-ME, CNPJ 03.990.391/0001-27
Produto: DESINFETANTE ESTRELA
Lote, fabricação e validade: Todos

Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Suspensão da Divulgação
Proibição da comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Proibição da fabricação,
distribuição, divulgação, comercialização e uso e
o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Comprovação da fabricação e
comercialização de produto saneante cujo
registro junto à Anvisa encontra-se vencido
desde 06/2013.
Observação: Suspensão da importação,
distribuição e uso.
Motivação: Achados de inspeção conduzida pela
ANVISA cujo relatório documentou o
descumprimento dos requerimentos de
qualidade prescrito nas normativas em vigor. 

Resolução Específica nº : 03129/2017
Data de publicação : 27/11/2017
Empresa: JUNCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. CNPJ: 66.312.653/0001-14
(DISTRIBUIDOR)
Produto: PIMENTA-DO-REINO PRETA MOÍDA,
marca  FÃ
Lote, fabricação e validade: 21424, fab. 27/03/
2017, val. 27/03/2019
Ações de fiscalização:
Proibição da comercialização
Proibição da distribuição
Recolhimento
Observação: Proibir a comercialização e
distribuição e o recolhimento do estoque
existente no mercado.
Motivação: Laudo de Análise 1818.1P.0/2017,
definitivo, emitido pela FUNED (LACEN-MG),
com resultado insatisfatório para pesquisa de
matérias estranhas macroscópica e
microscópica, com presença de matérias
estranhas indicativas de risco à saúde humana
(fragmentos de pelo de roedor) e indicativas de
falhas de boas práticas (fragmentos de insetos),
acima dos limites de tolerância permitidos. 

Resolução Específica nº : 03069/2017
Data de publicação : 23/11/2017
Empresa: LABORATÓRIO B. BRAUN S.A.
(CNPJ: 31.673.254/0001-02)
Produto: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO
0,9 %, solução injetável
Lote, fabricação e validade: 17081429B3
Ações de fiscalização:
Suspensão da Distribuição
Suspensão da Comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Suspensão da distribuição,
comércio e uso e o cumprimento de todos os
requisitos relativos ao recolhimento.
Motivação: Laudo de Análise Fiscal Amostra
Única nº. 1282.1P.0/2017, emitido pelo
Laboratório Central de Saúde Pública Professor
Gonçalo Moniz, que apresentou resultado
insatisfatório quanto ao aspecto para o lote do
medicamento. 

Resolução Específica nº : 03034/2017
Data de publicação : 20/11/2017
Empresa: AURAQUÍMICA INDÚSTRIA DE
MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (CNPJ
04.505.896/0001-11)
Produto: DERMOCLEAN SABONETE LÍQUIDO
ÍNTIMO FEMME, marca AURA
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da distribuição
Suspensão da Divulgação
Proibição da comercialização
Proibição da fabricação
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Proibição da fabricação,
distribuição, divulgação, comercialização e uso e
o recolhimento do estoque que se encontre no
mercado.
Motivação: comprovação da fabricação e
comercialização do produto cosmético sem
registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Resolução Específica nº : 03038/2017
Data de publicação : 20/11/2017
Empresa: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
(CNPJ: 33.247.743/0001-10)

Produto: SENSODYNE BRANQUEADOR
EXTRA FRESH
Lote, fabricação e validade: WH0137V
Ações de fiscalização:
Suspensão da Distribuição
Suspensão da Comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Suspensão da distribuição,
comercialização e uso e o recolhimento do
estoque existente no mercado.
Motivação: Comunicado de recolhimento
voluntário encaminhado pela empresa em razão
de terem sido identificadas unidades da bisnaga
com o fundo aberto provocando extravazamento
do produto.

Resolução Específica nº : 02996/2017
Data de publicação : 10/11/2017
Empresa: GPI COSTA INDUSTRIAL LTDA.
(CNPJ: 05.083.645/0001-59)
Produto: PULSEIRA DE CITRONELA BYE BYE
MOSQUITO
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Suspensão da Fabricação/Produção
Suspensão da Distribuição
Suspensão da Divulgação
Suspensão da Comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Suspensão da fabricação,
distribuição, divulgação, comercialização e uso e
o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Decisão da 24ª Vara Federal/SP, TRF
3ª Região, em cassar a tutela de urgência
deferida em favor da empresa e a comprovação
da fabricação do produto em desacordo com o
registro na Anvisa, onde a fórmula
comercializada não corresponde à fórmula
registrada pela empresa.

NOTIFICAÇÕES PUBLICADAS PELA
GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  DVMC/SVS E DVA/SVS.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 36/17 – 737/17 -
publicada em: 22/12/2017. O Superintendente de
Vigilância Sanitária, Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de
acordo com os incisos I e II, Artigo 3º da
Resolução nº 2.999 de 16/11/2011, determina a
interdição cautelar e a suspensão da
comercialização, em todo estado de Minas
Gerais, do produto “Chá 17 Ervas, caixa com 60
cápsulas de 250mg”, fabricado por Santos Flora
Comércio de Ervas Ltda., CNPJ: 51.569.309/
0004-80, localizada na Est. Doutor Alípio Leme,
4.555, Terra Preta, Mairiporã/SP e Distribuído por
Proervas do Brasil Indústria e Comércio e
Representação Ltda., CNPJ 23.724.190/0001-95,
localizado na Avenida Napoleão Faissol, 904,
Bairro Alvorada, Ituiutaba/MG, considerando: 1.
Que o produto não possui registro na Anvisa; 2.
Que o produto possui claras alegações
terapêuticas como “Diurético, Digestivo,
Depurativo” categorizando-o como medicamento
sujeito a registro na Anvisa; 3. Que as
Autorizações de Funcionamento de Empresa n°
1.06730-9 e n° 5.09370-7 são referentes a
empresa “Vita Vita Comércio & Indústria
Exportação e Importação Ltda., CNPJ
66.803.149/0001-17”, não mencionada no rótulo;
4. Considerando a constatação do comércio do
produto objeto em farmácias da região do
município de Uberaba/MG.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 37/17 – 722/17  -
publicada em: 22/12/2017. O Superintendente de
Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de
acordo com o inciso I do Artigo 3º da Resolução
nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA
CAUTELARMENTE em todo Estado de Minas
Gerais, o produto CONDICIONADOR - PARA
TRATAMENTO COSMÉTICO CAPILAR COM
SILICONE – FORTALECIMENTO DE CABELOS,
marca GOTA DOURADA PRODUTOS
NATURAIS, lote CDL5215, val. 02/2020
fabricado por Jf Indústria de Cosméticos LTDA.,
CNPJ: 01.394.209/0001-40, localizada na Rua

fausto Fabri, 599 – Brodowski- São Paulo, CEP:
14340000, considerando Laudo de Análise
1903.1P.0/2017/IOM/FUNED - INSATISFATÓRIO
quanto ao ensaio de análise de ROTULAGEM
por estar em desacordo com a Resol. RDC 07/
15/Anvisa, artigos 18 e 25: por não declarar no
rótulo comercializado o número do processo; por
apresentar divergência entre o rótulo
comercializado e a arte final notificada.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 38/17 – 720/17 -
publicada em: 22/12/2017.  O Superintendente
de Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de
acordo com o inciso I do Artigo 3º da Resolução
nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA
CAUTELARMENTE em todo estado de Minas
Gerais, o produto CONDICIONADOR - PARA
TRATAMENTO COSMÉTICO CAPILAR COM
SILICONE – FORTALECIMENTO DE CABELOS
marca GOTA DOURADA PRODUTOS
NATURAIS, lote CDL5174, val. 06/2019
fabricado por Jf Indústria de Cosméticos LTDA.,
CNPJ: 01.394.209/0001-40, localizada na Rua
fausto Fabri, 599 – Brodowski - São Paulo, CEP:
14340000, considerando Laudo de Análise
1982.1P.0/2017/IOM/FUNED - INSATISFATÓRIO
quanto ao ensaio de análise de ROTULAGEM
por estar em desacordo com a Resol. RDC 07/
15/Anvisa, artigos 18 e 25: por não declarar no
rótulo comercializado o número do processo; por
apresentar divergência entre o rótulo
comercializado e a arte final notificada.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 39/17 – 766/17 -
publicada em: 22/12/2017.  O Superintendente
de Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de
acordo com o inciso I do Artigo 3º da Resolução
nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA
CAUTELARMENTE em todo estado de Minas
Gerais, o produto CAMPO OPERATÓRIO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL, marca FAROL, lote
0057, fab. 03/01/2017, val. 03/01/2020, fabricado
por S/A Fábrica de Tecidos São João
Evangelista (Divisão Saúde Farol), CNPJ:
21.555.008/0001-94, localizada na Rua Coronel
Assis, 50 – Floresta – Juiz de Fora/MG, CEP:
36072010, considerando Laudo de Análise
1494.1P.0/2017/LACEN BA - INSATISFATÓRIO
quanto análise de Aspecto.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 40/17 – 776/17 -
publicada em: 22/12/2017.  O Superintendente
de Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de
acordo com o inciso I do Artigo 3º da Resolução
nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA
CAUTELARMENTE em todo estado de Minas
Gerais, o produto CAMPO OPERATÓRIO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL, marca FAROL, lote
0059, fab. 15/03/2017, val. 15/03/2020, fabricado
por S/A Fábrica de Tecidos São João
Evangelista (Divisão Saúde Farol), CNPJ:
21.555.008/0001-94, localizada na Rua Coronel
Assis, 50 – Floresta – Juiz de Fora/MG, CEP:
36072010, considerando os Laudos de Análise
1493.1P.0/2017/LACEN BA e 1495.1P.0/2017/
LACEN BA - INSATISFATÓRIOS quanto á
análise de Aspecto.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 41/17 – 779/17 -
publicada em: 20/12/2017.  O Superintendente
de Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de
acordo com o inciso I do Artigo 3º da Resolução
nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA
CAUTELARMENTE em todo estado de Minas
Gerais, o produto ÁGUA SANITÁRIA - CLORO
ATIVO, marca DACLOR, lote L17/181 E10, fab.
6/2017, val. 12 MESES, fabricado por TOTAL
QUÍMICA LTDA., CNPJ: 68.418.433/0001-03,
localizada na RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT,
S/N, COMPLEMENTO: BR–116, KM 275,5,
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM MIMAS, EMBU
DAS ARTES – SP, CEP: 06818-300,
considerando Laudo de Análise 3740.1P.0/2017/
IOM/FUNED - INSATISFATÓRIO quanto ao



2 - TERÇA-FEIRA, 27  DE  DEZEMBRO DE 2017  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

ensaio teor de cloro.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 42/17 – 716/17 -
publicada em: 20/12/2017.  O Presidente da
Gerência Colegiada da SVS, no uso das
atribuições e de acordo com o inciso IV do Artigo
3º da Resolução SES nº 2.999 de 16/11/11,
suspende a prescrição e a dispensação das
Notificações de Receituário “A” – folhas dos
talonários de numeração 531921 a 531940,
concedidos pela Vigilância Sanitária da
Superintendência Regional de Saúde de Pouso
Alegre/MG, situada à Av. Vicente Simões, 984,
Centro – CEP 37.550-000, Pouso Alegre/MG,
uma vez que foram extraviadas. A constatação
do extravio ocorreu em 25/10/2017, na Unidade
de Saúde Moacir de Carvalho, localizada no
Bairro Jardim Yara, no Município de Pouso
Alegre/MG, conforme declarado no Boletim de
Ocorrência Número 2017-031662002- 001.
NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 43/17 – 744/17 -
publicada em: 20/12/2017.  O Presidente da
Gerência Colegiada da SVS, no uso das
atribuições e de acordo com o inciso IV do Artigo
3º da Resolução SES nº 2.999 de 16/11/11,
suspende a prescrição e a dispensação das
Notificações de Receituário “B” – folhas dos
talonários de numeração 14306001A à
14307000A, totalizando 1000(Mil) notificações,
concedidas via, autorização n. 16017, pela
Vigilância Sanitária da Superintendência
Regional de Saúde de Sete Lagoas, situada à
Av. Dr. Renato Azeredo, n. 843, Centro, CEP:
35700-545, Sete Lagoas – MG, uma vez que
foram extraviadas. A constatação do extravio
ocorreu em 27/11/2017 na Secretaria de Saúde
do Município de Funilândia – MG, conforme
declarado no Boletim de Ocorrência n. M2537-
2017-00002367 e Número de REDS 2017-
036775493-001.
NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 45/17 – 688/17 -
publicada em: 22/12/2017.  O Presidente da
Gerência Colegiada da SVS, no uso das
atribuições e de acordo com o inciso IV do Artigo
3º da Resolução SES nº 2.999 de 16/11/11,
suspende a própria confecção, bem como a
prescrição e a dispensação das Notificações de
Receituário “B” – folhas dos talonários de
numeração 16468993 à 16469993, totalizando
1000(Mil) números de notificações, autorizado
para o estabelecimento “Instituto de Nefrologia
Vale do Rio Doce Ltda (cadastro 02812)”, pela
Vigilância Sanitária da Superintendência
Regional de Saúde de Governador Valadares/
MG, situada à Rua Marechal Floriano, 1.289,
Centro, CEP 35.010-141, Governador Valadares
/MG, uma vez que a própria requisição da
notificação foi extraviada. A constatação do
extravio ocorreu em 29/11/2017, na Rua
azaleias, número 300, Vale do sol, Governador
Valadares/MG, conforme declarado no Boletim
de Ocorrência CIAD/P-2017-50278992 e Número
de REDS 2017-037168462-001.
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 33/2017/DVA/SVS- publicada
em: 14/12/2017 .  O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº 33/2017, referente ao produto: Queijo Minas
Frescal, marca: Laticínios Pinheiro, data de
fabricação: 25/10/2017, data de validade: 25/12/
2017, lote: 25/10/2017, Registro do produto no
SIM L04/02, fabricado por: Moacir Alves
Nogueira, inscrita no CNPJ sob o número:
19.507.126/0001-85, localizada na Sítio dos
Pinheiros, Zona Rural – Ubari - Ubá/MG, por
representar risco de agravo à saúde da
população, em virtude de encontrar-se impróprio
para o consumo humano, por apresentar
Escherichia coli em quantidade (4,14x104 NMP/
g) superior ao limite de tolerância (5x10² NMP/g)
admitido, de acordo com o disposto na
Resolução n°. 12, de 02 de janeiro de 2001, Art.
1º, Anexo I, item 8.B.f, conforme evidencia o
Laudo de Análise nº. 4441.1P.0/2017, emitido
pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação
Ezequiel Dias – IOM/FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 34/2015/DVA/SVS- publicada
em: 14/12/2017 .  O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS

Nº 32/2015, referente ao produto: Fubá de
Canjica; marca: Produtos da Serra; data de
fabricação: 11/06/2015; data de validade: 11/12/
2015; lote: VIDE DATA DE FABRICAÇÃO,
fabricado por: Edson Abreu de Oliveira, inscrita
no CNPJ sob o número: 00.938.479/0001-01,
localizada na Fazenda Dois Paus, Zona Rural,
Campos Gerais, MG, CEP: 37.160-000, por
representar risco de agravo à saúde do
consumidor, pelo fato de apresentar micotoxinas
com potencial carcinogênico, a saber,
Fumonisina B1 + Fumonisina B2, em teor
superior ao limite máximo permitido pela
Resolução RDC n° 7, de 18 de fevereiro de
2011, art. 2º, Anexo II; e por não conter o teor
mínimo de ferro, exigido pela Resolução RDC Nº
344, de 13 de dezembro de 2002, item 4.1, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e
assim não contribuir para o objetivo da citada
norma regulamentar de prevenir a ocorrência de
anemia ferropriva, conforme evidenciado no
laudo de análise nº 1650.00/2015, emitido pelo
Instituto Octávio Magalhães da Fundação
Ezequiel Dias – IOM/FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 35/2017/DVA/SVS- publicada
em: 16/12/2017.   O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº. 35/2017, referente ao produto: Água Mineral
Natural; marca: Santa Rita do Sapucaí; data de
fabricação: 13/09/2017; data de validade: 13/09/
2018; lote: 1702; envasado por: Fonte Azul
Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas
Ltda., inscrita no CNPJ sob o número:
07.225.177/0001-35, localizada na Estrada do
Bom Retiro, Km 01, Bairro Vintém, Santa Rita do
Sapucaí/MG – CEP 37.540-000, por representar
risco à saúde da população em virtude de conter
Pseudomonas aeruginosa (2,2 NMP/100 ml),
bactéria patogênica oportunista, em quantidade
superior ao limite máximo permitido (< 1,1 NMP/
100 ml) pela Resolução RDC nº 275, de 22 de
setembro de 2005, Anexo, item 3, Tabela 1, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
conforme evidenciado no laudo de análise nº
3725.1P.0/2017, emitido pelo Instituto Octávio
Magalhães da Fundação Ezequiel Dias – IOM/
FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 36/2017/DVA/SVS- publicada
em: 16/12/2017 .  O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº. 35/2017, referente ao produto: Água Mineral
Natural; marca: Serra da Mantiqueira; data de
fabricação: 26/09/2017; data de validade: 25/09/
2018; lote: 0996; envasado por: Água Mineral da
Serra da Mantiqueira Ltda., inscrita no CNPJ sob
o número: 01.976.553/0001-47, localizada na
Faz. Boa Esperança, s/nº, Bairro Rio Claro,
Delfim Moreira/MG – CEP 37.514-000, por
representar risco à saúde da população em
virtude de apresentar Coliformes Totais
contradizendo a Resolução RDC nº 275, de 22
de setembro de 2005, Anexo, item 3, Tabela 1,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
conforme evidenciado no laudo de análise nº
3724.1P.0/2017, emitido pelo Instituto Octávio
Magalhães da Fundação Ezequiel Dias – IOM/
FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 37/2017/DVA/SVS- publicada
em: 16/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº 37/2017, referente ao produto: Fubá
Enriquecido com Ferro e Ácido Fólico; marca:
Campo Bom; data de fabricação: 27JUN17; data
de validade: 27FEV18; lote: 06, fabricado por:
Campo Bom Indústria e Comércio, Importação e
Exportação Ltda, inscrita no CNPJ sob o
número: 17.972.035/0001-95 e localizada na
Rua Dr. Milton Ladeira, 517, Bairro Milho Branco,
CEP: 36083-020 – Juiz de Fora - MG, em virtude
de representar risco de agravo à saúde do
consumidor por não conter o teor mínimo de
ferro, exigido pela Resolução RDC Nº 344, de 13
de dezembro de 2002, item 4.1, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e assim não
contribuir para o objetivo da citada norma
regulamentar de prevenir a ocorrência de

anemia ferropriva. O mencionado risco está
evidenciado no laudo de análise nº 4247.1P.0/
2017, emitido pelo Instituto Octávio Magalhães
da Fundação Ezequiel Dias – IOM/FUNED
(LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 38/2017/DVA/SVS- publicada
em: 19/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº 38/2017, referente ao produto: Fubá mimoso
fino; marca: Sinhá; data de validade: 18/05/18;
lote: 00234H7IT; fabricado por: Caramuru
Alimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o número:
00.080.671/0001-00, localizada na Via expressa
Júlio Borges de Souza, nº 4240, Setor Nossa
Senhora da Saúde, Itumbiara, GO, CEP: 75.520-
900, por representar risco à saúde da população,
em virtude do fato de apresentar 3,02 ± 0,36 mg
de ferro em 100g do produto, quantidade inferior
ao teor mínimo (4,2mg/100g) que deve,
obrigatoriamente, ser adicionada ao produto,
conforme determina a Resolução RDC nº 344,
de 13 de dezembro de 2002, art. 1º, Anexo, item
4.1, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
conforme evidenciado no laudo de análise nº
4664.1P.0/2017, emitido pelo Instituto Octávio
Magalhães da Fundação Ezequiel Dias – IOM/
FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 39/2017/DVA/SVS- publicada
em: 19/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº 39/2017, referente aos produtos: Fubá
Mimoso Enriquecido com ferro e ácido fólico;
marca: Ki-Flor; datas de validade: MAR- 18 e
SET—18; lotes: 16—03 e 0010, produzidos por:
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ki-Flor Ltda, inscrita no CNPJ sob o número:
05.741.546/0001-17, localizada na Rua Pichara
Miguel, 170 A - Vila Matilde, CEP 37270-000 –
Campo Belo – MG, em virtude de representarem
risco de agravo à saúde do consumidor por não
conterem o teor mínimo de ferro, exigido pela
Resolução RDC Nº 344, de 13 de dezembro de
2002, item 4.1, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e assim não contribuírem
para o objetivo da citada norma regulamentar de
prevenir a ocorrência de anemia ferropriva. O
mencionado risco está evidenciado nos laudos
de análise nº 4411.1P.0/2017 e nº 4336.1P.0/
2017, respectivamente, emitidos pelo Instituto
Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias –
IOM/FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 40/2017/DVA/SVS- publicada
em: 22/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº. 40/2017, referente ao produto: Canela moída;
marca: Arruda; data de validade: 11/01/2019;
lote: 011; embalado e distribuído por: Arruda
Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o número:
86.467.404/0001-05, localizada na Rua Santa
Luzia, 685, Bairro Vila Formosa, Taiobeiras/MG,
CEP: 39.550-000, por apresentar, nos termos da
Resolução n°. 14, de 28 de março de 2014, art.
4º, X, “b”, matéria estranha indicativa de risco à
saúde humana, a saber: pelo de roedor (15
fragmentos por 50 g do produto) acima do limite
máximo de tolerância estabelecido pela citada
Resolução n°. 14/2014, art. 13, Anexo 1 (1
fragmento de pelo de roedor por 50 g do
produto). O mencionado risco está evidenciado
no laudo de análise nº 4334.1P.0/2017, emitido
pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação
Ezequiel Dias – IOM/FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 41/2017/DVA/SVS- publicada
em: 22/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº 41/2017, referente ao produto: Fubá Mimoso;
marca: Guimarânia; data de fabricação: 01/08/
2017; data de validade: 01/02/2018; lote: Vide

Data de Fab./Val, fabricado por: CIPAG -
Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios
Guimarânia Ltda, inscrita no CNPJ sob o
número: 20.022.901/0001-91 e localizada na
Rua 1º de março, 750, Guimarânia/MG, CEP:
38.720-000, em virtude de representar risco de
agravo à saúde do consumidor por não conter o
teor mínimo de ferro, exigido pela Resolução
RDC Nº 344, de 13 de dezembro de 2002, item
4.1, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
e assim não contribuir para o objetivo da citada
norma regulamentar de prevenir a ocorrência de
anemia ferropriva. O mencionado risco está
evidenciado no laudo de análise nº 4245.1P.0/
2017, emitido pelo Instituto Octávio Magalhães
da Fundação Ezequiel Dias – IOM/FUNED
(LACEN/MG).

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 42/2017/DVA/SVS- publicada
em: 22/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº 42/2017, referente ao produto: Fubá Mimoso;
marca: Kilin; data de fabricação: 09/2017; data
de validade: 08/2018; lote: 965, fabricado por:
Nilik Ind. e Com. Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob
o número: 09.337.003/0001-90 e localizada na
Av. Pinheiro, 1453, B. Serra das Brisas, Passos/
MG, CEP: 37.901-232, em virtude de representar
risco de agravo à saúde do consumidor por não
conter o teor mínimo de ferro, exigido pela
Resolução RDC Nº 344, de 13 de dezembro de
2002, item 4.1, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e assim não contribuir para
o objetivo da citada norma regulamentar de
prevenir a ocorrência de anemia ferropriva. O
mencionado risco está evidenciado no laudo de
análise nº 4636.1P.0/2017, emitido pelo Instituto
Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias –
IOM/FUNED (LACEN/MG).
NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  Nº. 43/2017/DVA/SVS- publicada
em: 22/12/2017 . O presidente da Gerência
Colegiada da Superintendência de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução SES nº 2.999, de 16 de novembro de
2011, art. 3º, I e Lei Estadual 13.317 de 24 de
setembro de 1999, art. 102, referenda a
Determinação de Interdição Cautelar DVA/SVS
Nº. 43/2017, referente ao produto: Canela em
pó; marca: Prezunic; data de validade: 02/2019;
lote: 31953; embalado e distribuído por: Certa
Industria e Comércio de Alimentos Ltda, inscrita
no CNPJ sob o número: 05.749.584/0002-05,
localizada na Rua Lídia Conceição de Lima
Manali, nº 60, Bairro Vale Verde, Valinhos/SP,
CEP: 13.279-012, por apresentar, nos termos da
Resolução n°. 14, de 28 de março de 2014, art.
4º, X, “b”, matéria estranha indicativa de risco à
saúde humana, a saber: pelo de roedor (06
fragmentos por 50 g do produto) acima do limite
máximo de tolerância estabelecido pela citada
Resolução n°. 14/2014, art. 13, Anexo 1 (1
fragmento de pelo de roedor por 50 g do
produto). O mencionado risco está evidenciado
no laudo de análise nº 4333.1P.0/2017, emitido
pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação
Ezequiel Dias – IOM/FUNED (LACEN/MG).

Sinvaldo Pereira da Silva
Gerente de V igilância Sanitária

Autoridade Sanitária
Montes Claros-MG

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 3,6,8 e 9
do Processo106 /2017 Pregão Eletrônico 58/2017
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA
ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. Os
valores unitários registrados assim como a íntegra
da Ata de Registro de Preços encontram-se
publicados no sítio da Prefeitura de Montes Claros
no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodepreços

Montes Claros, 26 de Detembro de 2017.
Marlon Ferreira de Souza

Gestor de Ata Registro de Preço
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�$;+)(A ��*0A(A0/* 0/,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
�$�CA*- ��*0AC1C(0 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
��;C*(C ��*0)1101A *-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�KP*0C) ��*0)0/C(( 0*,*-,1*0- )//�)* 0+*�0/
�KK)+)+ ��*0)*+(-- 0A,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
�K�-0/) ��*0)00*(* 0*,*-,1*0- )))�** 0+*�0/

���*C+* ��*0A-)0(A *(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�II()+) ��*0)110++ */,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�J�-/C( 
**1)+A- 1+,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
�Q�101* ��*0A-(*)A 1/,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
%��C((/ ��*0AC+(*0 +*,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
%�$/C(( 
**1)+-+ 1),*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
%Q�*)0+ ��*0A-C()/ 0),*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�P.CC(( ��*0AC1-/( 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�
M(+// ��*0)*)(A/ *-,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
�
�+(C) ��*0A-C11/ 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
���))A/ ��*0A-C01C 01,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
��.0-*) ��*0A-0)+A +*,*(,1*0/ )A0�** C)�0+
��.0-*) ��*0A-0)++ +*,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
���1++1 ��*0AC1()1 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�.EAC*/ ��*0A-C1-0 1/,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�.�-(0) ��*0A-)))* 0A,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�.�-(0) ��*0AC1/(0 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�.N(+-A ��*0A-)--* 0A,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
�.�((/1 ��*0)000*/ 01,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
�.�*+*+ ��*0A-C(+) *(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�.�)-)C ��*0)11A*/ 0A,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
��$/)C0 ��*0)*++/( */,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
�K;++-- ��*0)1+AC/ 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�K�-*+) ��*0AC+A*A 1-,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�K
/+00 ��*0A(01/0 1-,01,1*0/ )A)�10 0()�1+
�K�*CA- ��*0)0))(1 *-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�K�AC/1 ��*0A-AC0- *-,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�K�C-*0 ��*0AC+/A1 1(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�K�(11/ ��*0)10*01 00,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
��5---( ��*0)0/0+0 00,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
��K/+/+ ��*0)110A* 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
���***A ��*0)0-++A *(,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
���0C10 ��*0A/+01( 1/,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
��J01-A ��*0)110)- 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
��O*C*0 ��*0)11-*( 0+,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
���/001 ��*0A-(+10 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
��E(A/* ��*0A-(*)) 1/,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
��5A(-/ ��*0)11A*( 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
��.1*(/ ��*0)10/(( */,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
���A/*- ��*0A-A)-) 0*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
���)//) ��*0)11/-* 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
��K1A-* ��*0A-C1(( 01,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
��K1/C( ��*0AC++C) 1A,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
��KA/+C ��*0)1+A1/ 0A,*-,1*0- )0(�+* 1(+�A-
�I�)+-- ��*0AC1((- 0),*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
�=�0*A* ��*0)*++-+ */,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
�=N01)- ��*0AC1C-+ 1-,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�==++-+ ��*0A/+01- 1/,*(,1*0/ )A)�1) 01-�/(
�==-0)( ��*0)111A+ 01,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
�=L*+(0 ��*0AC1//C 1/,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�J�-1A( ��*0AC1(*A 1-,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
�J$*(*- ��*0A-(1)A 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�J
)0*( ��*0A-)C+( 0+,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�J�+/1/ ��*0AC+A/) 1-,*(,1*0/ -*(�(0 01-�/(
�J�+/1/ ��*0AC+A/A 1-,*(,1*0/ )-1�** 01-�/(
�J�)-*A ��*0AC++A* 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�J�*-0+ ��*0A-A/-C 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�J�1A-1 ��*0)0-++/ *(,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�J�/-** ��*0)1+00) 0-,*-,1*0- )0(�+* 1(+�A-
�J�-**+ ��*0A-/-C) 00,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
�J�-01/ ��*0AC**1- 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�J�-A(+ ��*0A-*1CC 1(,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
�J�-A(+ ��*0A-*1C- 1(,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
�J�--1/ ��*0AC1*A) 01,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�J�C-+C ��*0AC1-(C 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�J�(+0- ��*0)1*/+1 0+,*-,1*0- )AC�-* 0()�1+
�O�**00 ��*0A-0)1) 0*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�ON/*A) 
**1-+(C 1C,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/
�OP0-*C ��*0)1++(1 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�O�()-0 ��*0A(11/- 1-,01,1*0/ )A)�10 0()�1+
�OK(*1- ��*0A-0)0+ 0*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�OI/++) ��*0A-(C-* +*,*(,1*0/ )+C�** C)�0+
�OLAA1+ ��*0A-)A-C 1+,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�L�+(-) ��*0A-)1** 0+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�L�0)-A ��*0A--*-0 1/,*(,1*0/ )A/�** C)�0+
�LN11C- ��*0AC1CC/ 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�LN1)*( ��*0AC10/1 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�LN+0(1 ��*0AC1A/C 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�LN+1-) ��*0A-C(A- 01,*(,1*0/ )A)�1) 01-�/(
�LN+A1( 
**1)++/ 1+,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
�L$//*( ��*0A-C()1 0),*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�L$/C+1 ��*0AC+C*( 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�L.CAC/ ��*0)0-+(1 0*,*-,1*0- -+/�/1 0+*�0/
�L�*CA- ��*0A(/**1 1C,01,1*0/ ))A�01 0()�1+
�LI0/)( ��*0)1+10+ 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�LI0-0A ��*0A-)10- */,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�LJA*CC ��*0)11/1- *(,*-,1*0- /C)�C* 0+*�0/
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�LJA/*- ��*0)00*A/ *C,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�Q;1//+ ��*0AC+/CC 1(,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�Q�/)/( ��*0AC+/A- 1(,*(,1*0/ )A)�11 01-�/(
�Q�(//1 ��*0AC1(*1 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�Q51+0/ ��*0A-A-01 0A,*(,1*0/ ))A�0/ 01-�/(
�Q51)1+ ��*0A-)(+- 1C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�Q5++1/ ��*0)10+A* *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�Q5A+CC ��*0AC10)- 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�QP0*AA ��*0A-)(-A 1-,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�Q$*()- ��*0A-(1)- 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�Q
/0A* ��*0AC+)*) 1-,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�Q
/11* ��*0)11)C0 01,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�Q�1(/0 ��*0A-*+0) +*,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
�Q�C/AA ��*0)110A0 *-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�QJ*/0* ��*0)11)-+ */,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
�QOA*C0 ��*0)1+*AA 00,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�QL0)*( ��*0)11A*0 0*,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�QL0(1- ��*0)11AC1 *-,*-,1*0- -*/�A* 1(+�A-
�QL1*11 ��*0A/10)0 0*,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�QL101- ��*0AC+00/ 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�QQ0-1( ��*0A-(C*- 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�QQ1(A) ��*0A/+11C 0+,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M�%))(1 ��*0A/0-A1 1C,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M��A+/+ ��*0A-)(-) 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M��ACA/ ��*0A-(C11 1/,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
M�MAC// ��*0A-C-AC 1/,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M�M()1* ��*0)1+*0C 0A,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M�.C**- ��*0A-(1)* 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M��+)1- ��*0A-A))) *C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M��+(*) 
**1)A00 1-,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M��+(/* ��*0AC1CC+ 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M��A**+ ��*0A-A()C *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M��A*)) ��*0)0-)C+ 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M��)*1* ��*0)1*/1( *-,*-,1*0- )A/�** 0+*�0/
M��)0C* ��*0)11))C 0*,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
M�I*-AC ��*0)*0(+0 1(,*/,1*0- -+/�/1 0+*�0/
M�I1/)* ��*0A-)+/1 */,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M�I1C** ��*0A-(*-- +*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�I+A*/ ��*0)10(/) 0A,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M�I+ACA ��*0A-/)-( 01,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M�I+)+C ��*0A-)1(+ *(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M�=0)(( ��*0AC1/(/ 1-,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�=0/+( ��*0AC1/(+ 1-,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M�=)0(- ��*0A-(1)+ 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M;;++)( ��*0)10*)/ 01,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M;�/A() ��*0A-+)-C 01,*(,1*0/ ))A�00 01-�/(
M;�/A() ��*0A-C+1/ 01,*(,1*0/ ))A�00 01-�/(
M;%C)AA ��*0A-()1- 1C,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M;
)(*0 
**1)A-* +*,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M;�A//+ ��*0)10**( 0*,*-,1*0- )//�)* 0+*�0/
M;�C/+0 ��*0)11A0+ 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M;=-(10 ��*0)1+*C0 0*,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M;Q+0+C ��*0)1+A+1 0-,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M;QC+)( ��*0)*)A11 1*,*/,1*0- ))/�C* 0()�1+
M;Q(0C1 ��*0)10-0( */,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M��-CAC ��*0)*)(0/ 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M�;00() ��*0)1+*A* 0*,*-,1*0- )C0�(0 CC*�A0
M�;0)C0 ��*0)10)/A *),*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M�;11A/ ��*0A/1-/* 01,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M�;11A/ ��*0)110(A 0*,*-,1*0- )))�** 0+*�0/
M�;)()) ��*0)0/0+1 00,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M�E**(1 
**1)0/1 0+,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M�E+//- ��*0AC1*-1 0+,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M�%/(/- ��*0A/11+( 1A,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
M�PA1(/ ��*0)0-+C- *-,*-,1*0- -+/�/1 0+*�0/
M�PA(-0 ��*0A-(/)0 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�$*/)/ ��*0)1+0/0 01,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
M�
-C/- ��*0AC+)+1 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�
CA1( ��*0A-A+0A 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M�
(0A1 ��*0AC+00C 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�
(A)* ��*0A/+0-1 1-,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
M��*)01 ��*0ACA*(- +*,*(,1*0/ /01�1* 0(0�)A
M��*-++ ��*0AC+C++ 1(,*(,1*0/ )/+�** C)�0+
M�I(011 ��*0)1+A1) 0A,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
M�=)/+) ��*0A/++*1 1/,*(,1*0/ /*)�*1 0(0�)A
M�=-)(- ��*0AC+(*A +*,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
M�J)C+( ��*0A(/10* 1-,01,1*0/ ))A�01 0()�1+
M�L+-1A ��*0A-C(+A *(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�L+((- ��*0A-A(C+ *C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�LC110 ��*0A(/0(- 1-,01,1*0/ ))A�01 0()�1+
M�LC/*) 
**1)+AC 1+,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M�QA)C0 ��*0A/1CC( *-,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
ME�+A0( ��*0)11A(0 00,*-,1*0- -/1�)0 1(+�A-
ME�)-A/ ��*AA*11* 0+,*-,1*0- /*A�00 0()�1+
ME�)*** ��*0A-)-)( 0A,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MEMA+/) ��*0)1101C */,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
ME510AA 
**1)+A0 1+,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+

ME5A)-C 
**1)+(C 1/,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
ME$/01- ��*0A-)(1- 1(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
ME.A*1C ��*0)000A( 0/,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
ME.)A1* ��*0AC+(0/ +*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
ME�/(-) ��*0AC10+/ 0),*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
ME�/(-) ��*0AC10+- 0),*(,1*0/ )A0�** C)�0+
ME�-0AA ��*0)110-A *C,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
ME�-+*) ��*0A-*+*- 00,*(,1*0/ )1*�-* )+�1*
MEKC0/A ��*0)11//1 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MEKCC+* ��*0AC++(1 1/,*(,1*0/ )//�)* C)�0+
ME�A(+C ��*0A-A(+/ 0+,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MEI/*-* ��*0A-(-0+ 1/,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MEI-AC- 
**1)0-/ 0A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
MEI(0(C ��*0A-A-*- *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
ME=/CA1 
**1)+/( 1),*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
MEJ0+*- ��*0AC1C-* 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MEJ0A*+ ��*0A/++*/ 1-,*(,1*0/ )/)�-* C)�0+
MEQ(1(+ ��*0)1+A*A 01,*-,1*0- -*+�*0 1(+�A-
M��A)AA ��*0)0)C)- *),*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M�E1*0* ��*0)0*C)/ 0/,*-,1*0- ))1�)* 0+*�0/
M�E101* ��*0A-)(1) 1C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M�E+*(- 
**1-+-A 1-,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/
M�E+)01 ��*0A()0/1 0),*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M�E+/A/ ��*0)1*/+0 0+,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M�%00*1 ��*0A/0-A/ 1C,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
M�MA/-0 ��*0)1+0/+ *(,*-,1*0- )//�)* 0+*�0/
M�N110C ��*0)11*)- 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M�P1(+/ ��*0A-C-(0 0+,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M�P)*10 ��*0A-(0A( 1C,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M�$/*1+ ��*0AC1(11 1A,*(,1*0/ ))A�0) 01-�/(
M�
0C/C ��*0A-)-)/ 0+,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M�
-CA+ ��*0)10()A *-,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
M��1-C+ ��*0A/(//( 0A,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
M�KA)CC 
**1)AA/ 1(,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M��0C0( ��*0AC+)0A 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M��0CA( ��*0AC+(0) +*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M��10/* ��*0AC((** 1C,01,1*0/ ))A�01 0()�1+
M�I*/)/ ��*0)1+++* 0-,*-,1*0- /*)�*1 1(+�A-
M�=(0/- ��*0A-)AA) *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M%�)0-( ��*0)1*/1C */,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M%5(+1( ��*0)1*A-( */,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M%N/101 ��*0AC10A1 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M%P)(*+ ��*0)*)(*0 *),*-,1*0- )//�)* 0+*�0/
M%KA0A+ ��*0)10)/1 *),*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M%K)1C+ ��*0)10)/- *C,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M%K)1C+ ��*0A(+0/* 0A,*-,1*0- )-+�C* 1(+�A-
M%=((+( ��*0A-C(0* *C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�;-C*C ��*0)1+++1 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M�M*1)/ ��*0AC+)01 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�5*0)) ��*0)11-*A 0+,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M�5AA)- 
**1)AAC 1(,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M�5/+-1 ��*0A-A+01 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M�5/+-1 
**1)A1A 1C,*(,1*0/ -A/�+* 01-�/(
M�5/+-/ ��*0AC((-/ 1C,01,1*0/ ))/�C* 0()�1+
M�5//-1 ��*0A-)A() *(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M�5/(C( ��*0AC+)/0 1-,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M�5-0** ��*0)11+// 0A,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M�5-A)C ��*0AC1C)/ 1C,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M�5-(A0 ��*0)1+0*1 01,*-,1*0- /*A�01 0()�1+
M�5C+1C ��*0)11*0/ *-,*-,1*0- -/+�+1 1(+�A-
M�5C-CA ��*0AC+)/* 1-,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M�5C-CA ��*0AC+/(* 1(,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M�5C-C/ ��*0)10CC+ *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M�5CC*0 ��*0A-A(/C */,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�5C()( ��*0A-*/1( 1+,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M��-)+0 ��*0)1+*A) 00,*-,1*0- )1*�-* CC�+C
M�K0*10 ��*0A-C(-- */,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M�K01/( ��*0AC+/-/ 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�K0/C* ��*0AC+AC0 1(,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M�K0-)C ��*0A-C-A+ *C,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M�K+/** ��*0A-+()( 0*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M��()A0 ��*0)11+1/ 0+,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M��-))C ��*0)10C+* *-,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M�O(C-) 
**1)+/) 1A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M�L**AA ��*0A(/+A+ 1C,01,1*0/ ))/�C* 0()�1+
MM�-)-0 ��*0A-)1-* *C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MM�C)C0 ��*A+/0*0 1/,*(,1*0/ )C+�)* 01-�/(
MM�C)C0 ��*+(0CC* 1/,*(,1*0/ -*A�C0 0(0�)A
MM�0C/C ��*0)10**) *C,*-,1*0- )((�0* 1(+�A-
MM
+1-C ��*0A-/-C+ *-,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
MM�/0*0 ��*A/*CC0 0A,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
MMIA1)) ��*0A-)C1/ 0*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MML1+1* ��*0)0-)C) 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
MML)100 ��*0)0*1*- 00,*-,1*0- /*A�01 0()�1+
MML)11A ��*0)*)(*- 0+,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
MML)/-C ��*0)10C1) *),*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
MML/0-0 ��*0A-A)-- 0*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
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MML/A0) ��*0AC1(1A 1(,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
MML/-C1 ��*0)1*A(+ *-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
MML-A1C ��*0A--A0- 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MML-C-* ��*0A-/(*0 1(,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M5�-/*) ��*0AC+/-A 1/,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M5;*0(0 
**1)A+0 1C,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M5;*++- ��*0A-A(CC *(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M5;*)C* ��*0A-CCC( *C,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
M5E(ACC ��*0)10/+1 00,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M5�/A/A ��*0AC+AC+ 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M5�/--+ ��*0)10)A/ *(,*-,1*0- /*)�*1 1(+�A-
M5�-1-( ��*0)10/11 *),*-,1*0- /*A�01 0()�1+
M5�-A0/ ��*0A-))0+ 01,*(,1*0/ /01�1* 0(0�)A
M5�-/(* ��*0A-)/+A 0*,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M5
0)A0 ��*0A/+0AC 1-,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M5�)+01 ��*0A--*() *(,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M5�))// 
**1)+/A 1A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M5�)CA( ��*0)1+000 0A,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M5�/*A1 ��*0A-)/-A 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M5�-*1C ��*0A/+11* 1),*(,1*0/ )()�(0 ()-�-*
M5�-A)- ��*0)11/1* *(,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M5�-/1* ��*0A/+0-- 1-,*(,1*0/ )C0�(A )-A�/1
M5.)0CC ��*0A-AA+( *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M5.)0CC ��*0A-A)(* 01,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M5�/(C) ��*0)1+*C/ 0+,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M5�*C-0 ��*0A-//1* 01,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M5JC//* ��*0A-)/(/ 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M5Q(C*( ��*0)1+*/) 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MN�)(*1 ��*0)1+1+C 0),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MN�CAA* 
**1)+(+ 1),*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
MN�CC-1 ��*0A--0)- */,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MNEAC1( ��*0)10A+( 00,*-,1*0- -/+�+1 1(+�A-
MN%*+)/ ��*0A(01C* 1-,01,1*0/ ))1�)* 0+*�0/
MN511*A ��*0AC(CA* 1C,01,1*0/ -/+�+1 1(+�A-
MN51(-( ��*0)1+1*) 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MN5(AC- ��*0A/A-*/ 1C,01,1*0/ /*A�01 0()�1+
MNP+++/ ��*0AC1+1A 0A,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MN
)1+0 ��*0)10(C+ 0A,*-,1*0- )/1�11 CC�+C
MN
-)C* ��*0A/10/* 1),*(,1*0/ )10�)0 0(0�)A
MN
-)C* ��*0A/10)C 1),*(,1*0/ )C+�)* 01-�/(
MN
-)C* ��*0A/10)( 1),*(,1*0/ )1*�-* )+�1*
MN
CC/+ ��*0AC+C*A 1(,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
MN
((*+ 
**1)A+* 1C,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
MN
((*C ��*0)1+1A) 01,*-,1*0- -+/�/1 0+*�0/
MNK1)+C ��*0A-A(0* 0*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
MN�C--0 ��*0A--1C) 1A,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
MNI(00( ��*0)1+111 0A,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MN=))() ��*0A-(C+C 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MP;/*/* ��*0)1+++0 0A,*-,1*0- )A/�** 0+*�0/
MP;CAA- ��*0AC+(00 +*,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
MP;C-// ��*0AC+A0/ 1C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MP�/*1+ ��*0AC1*)0 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
MP�/A)+ ��*0AC+(*) +*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MP�/A)+ ��*0)10+00 0+,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
MP�/-** ��*0)10(/* 00,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
MP�/C1* ��*0)110*) 00,*-,1*0- )A)�11 0()�1+
MP�C-)0 
**1-+/C 1-,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/
MP�(0+0 ��*0A/1(0+ 1-,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
MP�A-(/ ��*0)1+A+A 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
MP510C* ��*0AC+++( 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MPP)/-A ��*0AC11*0 0A,*(,1*0/ )))�** C)�0+
MPP)CC0 ��*0)1*)** *(,*-,1*0- /*0�-A 1(+�A-
MP�0(A( ��*0AC1C0) 1/,*(,1*0/ /*)�*1 0(0�)A
MP.01A+ ��*0ACC11* 1C,01,1*0/ )//�)* 0+*�0/
MP.A+)0 ��*0AC+0*C 1-,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MP./*+0 ��*0A-))/- 0*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MPK--AC ��*0A/+0-+ 1-,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
MP�/)/C ��*0)10+AC */,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
MP�(*** ��*0A-(C1A 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MP�**(* ��*0A-A1)( */,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
MP�-1-C 
**1)A1) 1C,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
MPI)0-1 ��*0)11+C- 01,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
MPI)(-+ ��*0A-)0(- 01,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MPI)(-+ 
**1)+(- 1/,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
MPI/*(- ��*0AC+1(1 1-,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MPI/*(- ��*A0(C-1 1-,01,1*0/ -+/�/1 0+*�0/
MPI/)C) ��*0)11+)C 01,*-,1*0- )))�** 0+*�0/
MPI/)C) ��*0)1+A0* 0+,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
MPI/(+1 ��*0AC1*CA 01,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
MPI/()- ��*0A/1(-0 1(,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
MPI/((* ��*0A-0)1A 0*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
MPI-1+0 ��*0)1+0/1 *(,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
MPI-+0+ ��*0A-CC(0 *C,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
MPI-)0* ��*0)11/CC 0),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MPI--(1 ��*0A/((1C 0+,*(,1*0/ ))A�00 01-�/(
MPI-C() ��*0AC+1-( 1C,*(,1*0/ )()�(0 ()-�-*
MPI-(0/ ��*0)111/0 *-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+

MPI-(0/ ��*0)11/-- 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
MPI-(1* ��*0A-)C/- 0A,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
MPIC+C- ��*0A-A(+C 0A,*(,1*0/ )))�** C)�0+
MPI(0/C ��*0A/0*+( 1+,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
MPI((+- ��*0A/1(/1 1C,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
MPLA+0/ ��*0)11+A- *(,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
M$E(+A- ��*0)11+)1 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M$%+0-( ��*0A-(/AC 1/,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M$5C1/1 ��*0)11-A/ */,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
M$5C/(A ��*0)1+A0( 0-,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M$5(1(* ��*0)1+A/A 0-,*-,1*0- )0C�)0 0()�1+
M$5(+0C ��*0)0-1*( 0-,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
M$5(/10 ��*0AC+)*+ 1-,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M$5(/+C ��*0)1+0(* 0A,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M$5(/(+ ��*0)1+*/1 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M$5(CC+ ��*0)11A)/ 01,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
M$P0*)+ ��*0AC+1// 1/,*(,1*0/ ))A�0/ 01-�/(
M$P01+0 ��*0A-))0* 01,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
M$P1A// ��*0A-(+1+ 1/,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
M$P1)/( ��*0A/+11+ 0+,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M$P1-+C 
**1)A+C 1(,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M$P+-(C ��*0A-)-*) 01,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M$PA*(1 ��*+(**AC 1A,*(,1*0/ )A*�0* 01-�/(
M$PA0-/ ��*0)1+A*1 01,*-,1*0- -0*�10 0()�1+
M$PAA+C ��*0)11/A+ 0+,*-,1*0- -+/�/1 0+*�0/
M$PAA-+ ��*0)1111- *(,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M$P)A*( ��*0A-(-0C 1C,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
M$�)1)- ��*0A-C-+/ *C,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M$�AC+) ��*0)1+1A1 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M$�-/CA ��*0A-)-*+ 0*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M$=001* ��*0A/1+C+ 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M$L*(+A ��*0A-00-0 0),*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
M
�*-C/ 
**1)A** 1/,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M
�*C0) ��*0)10A-) 0*,*-,1*0- -/1�)1 1(+�A-
M
�*CA1 ��*0A/+0-C 1-,*(,1*0/ )A)�1+ 01-�/(
M
�*(/A ��*0)110+1 */,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M
�01-1 ��*0AC+/)1 +*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M
�A0CC ��*0)1111+ *-,*-,1*0- -/1�)1 1(+�A-
M
%*/(C ��*0)1*-1* *-,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
M
%*/(C ��*0)1++1C 0A,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
M
%+0/0 ��*0A(/+CC 1C,01,1*0/ ))/�C* 0()�1+
M
�001* ��*0A-+//* *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M
�+C-/ 
**1)A0* 1-,*(,1*0/ -A/�+* 01-�/(
M
N0CA0 ��*0)111(1 *(,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M
N0CA0 ��*0)11)-* *(,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
M
N0CA0 ��*0)11)-0 *(,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
M
P1A)/ ��*0)1*/+* 0+,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
M
$**11 ��*0A-C1-/ 1/,*(,1*0/ )AC�-* 01-�/(
M
$))-0 ��*0AC1+C0 0),*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M

()C( ��*0)11/C0 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M
�++*1 ��*0A-(C00 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M
K/(+( ��*0)1+0C- 0+,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
M
=C)/C ��*0)0*/-C 0/,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
M
JCC)0 ��*0A-)A)) *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M
OC-0) ��*0A-(/(1 1/,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
M
O(*)C ��*0A-A/-0 *C,*(,1*0/ )A/�** C)�0+
M
O(00C ��*0)10(// 0A,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M
O(-A( ��*0A-C-C( 0+,*(,1*0/ ))A�00 01-�/(
M
Q**)0 ��*0A-)-CA 01,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M
Q10+- ��*0A-)0(( 0+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M��0A)/ ��*0AC1//( 1C,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
M�;A((- ��*0)110+) 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M��A1/( ��*0AC*0CC 1C,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
M��--1) 
**1)+// 1A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M�%0**C ��*0AC+1+* 1+,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�%1+AC 
**1)A0- 1-,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
M�%+*+- ��*0AC1-00 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
M�%A*C/ ��*0)11)0- 00,*-,1*0- -/1�)0 1(+�A-
M�%A()( ��*0)11)+) 0+,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M��(()A ��*0)10++C *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M�$C(0* ��*0)1++/( 00,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
M�
//0C ��*0)11A)) 01,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
M��/+** ��*0A-A))+ */,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
M��011* ��*0A-C0++ 01,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
M��0)(+ ��*0)*)A1+ 1*,*/,1*0- ))/�C* 0()�1+
M��1*11 ��*0AC10CC 0),*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M�I//C- ��*0A(0-)( 1-,01,1*0/ -/+�+0 1(+�A-
M�O-C-( ��*0A-(0/( 0A,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M.�)*)0 ��*0A-)C1* 0),*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
M.�/(10 ��*0A-)+** 0*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
M.;0+1C ��*0)1+*-- *(,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
M.�)(-0 ��*0AC+1-- 1-,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
M.�/1+( ��*0)11A+- 00,*-,1*0- /*/�C0 0()�1+
M.%0)-0 ��*0AC+//- 1C,*(,1*0/ )A)�1/ 01-�/(
M.M1/-- ��*0)1++++ 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
M.M-/(1 ��*0AC10A0 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
MKE(**+ ��*0)0-0/1 0A,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
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N�;(C/A ��*0)11*A0 *),*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
N�L*/+0 ��*0)11-*0 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
N%$+*0) ��*0AC1-/C 1+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
N%$AA)( ��*0A-*++) 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N%$//1A ��*0)11/0+ *(,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
N%K*11A ��*0)11)01 *C,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
N��(-)1 ��*0)11+)0 0*,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
N�5*(0C ��*0AC1)** 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
N��/A0( ��*0)11A(+ 00,*-,1*0- -/1�)0 1(+�A-
N�=C0A- ��*0A-)*/* *(,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
N�J)*1* ��*0)11+-0 0A,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
N�L-*/1 ��*0)0-*+- *+,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
NM�/0-C ��*0)10/(0 *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
NM.C--/ ��*0A-C(+1 *(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
NM�/)+- ��*0)111/) *A,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
NMI0+*- ��*0A(*--+ 1-,01,1*0/ )0C�)0 0()�1+
NMI0))1 ��*0AC+/*/ 1C,*(,1*0/ /01�1* 0(0�)A
NMI0))1 ��*0)*))+/ *),*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
NM=+*0+ ��*0AC+*(/ 1+,*(,1*0/ )C0�(1 )-A�/1
NMJA0A1 
**1)0-1 0A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
NMLA+-C ��*0)11//- 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
NML-0** ��*0AC+A)* +*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
NMLC+*A ��*0)1+A+( 0-,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
N5�-AA* ��*0A-)AA* 01,*(,1*0/ )))�** C)�0+
N5�C*0) ��*0AC1-0( 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N5M-)*A ��*0A-)(-+ 1-,*(,1*0/ )//�)* C)�0+
N5M-)*A ��*0AC1)-- 1-,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
N55(01/ ��*0)1100* 01,*-,1*0- -/+�+1 1(+�A-
N5N(*1/ ��*0A-(+1( 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N5PC(// ��*0)0-+-- 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
N5PC(// ��*0)1+)C( 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
N5$(-0A ��*0)10C-) 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
N5=A)A+ ��*0)0*10* 0+,*-,1*0- /*A�01 0()�1+
NN�11)A ��*0)10*-0 1A,*/,1*0- -/+�+0 1(+�A-
NNPCC(0 ��*0)0-*/) 0),*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
NP�1*A0 ��*0)10)(1 1(,*/,1*0- ))*�(* 0+*�0/
NP�(/() ��*0A-)1-) 0*,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
NP5*0)A ��*0)1+*C- 0A,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
N$5/A+0 ��*0)1*((+ 1/,*/,1*0- )A)�10 0()�1+
N$KA1/* ��*0)1*A-C */,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
N
N(*-+ ��*0)11/+) 00,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
N
�/-*+ ��*0AC*0C0 1C,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
N
�**CC ��*0AC+11( 1+,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
N�%(//- ��*0A--A0) 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N.E(-A) ��*0A--0-( *C,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
N.E(-A) ��*A00*C) 1-,01,1*0/ -+/�/1 0+*�0/
N.5A/A* ��*0A-A/11 */,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
N.NC*/C 
**1)+-) 1),*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
N.
(11) ��*0)111-- *1,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
N.L()-( ��*0A-C(*1 *C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N�M0*C/ 
**1-+CC 1-,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/
N�
*)-* ��*0)11/*C *(,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
N�KA)0( 
**1-A*) 1C,01,1*0/ -A/�+* 0()�1+
N��**C/ ��*0A())(0 0-,*-,1*0- /*A�01 0()�1+
N��)+-C ��*0)1+)*A 0-,*-,1*0- /*)�*1 1(+�A-
N��/*/- ��*0A-))/1 *C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N��(11A ��*0A-)A+C 01,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
N��0/A/ ��*0A-A+0) 1(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
NK%CA1* ��*0)10(/0 *(,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
NK�*+/C ��*0)10C(* *-,*-,1*0- /*)�*1 1(+�A-
NK�(-/) ��*0)1+-*/ 0),*-,1*0- -/+�+1 1(+�A-
NK�)(// ��*0A-)CC0 0*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
NKI*C(C ��*0)1+0/A *(,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
NK=+++- ��*0A-)*0/ */,*(,1*0/ ))A�0/ 01-�/(
NK=/0() ��*0AC1C(- 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
NK=-/++ ��*0)0-+/C 0),*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
N��11)0 ��*A0(C-0 1-,01,1*0/ )0C�)0 0()�1+
N�;(1C( ��*0)11/01 *(,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
N��01*C ��*0A(/1-/ 1-,01,1*0/ -/+�+0 1(+�A-
N�M/+C- ��*0A-)(-C 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
N�P*CA+ ��*0A-(/)( 1/,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
N��)0-+ 
**1)0)C 0+,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
N�IA(0- ��*0)000*+ 01,*-,1*0- )))�** 0+*�0/
N�=*A/C ��*0AC1*A- 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
N�=A)A+ ��*0A/((1/ *(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N�JA00( ��*0)1+0-1 0*,*-,1*0- )//�)* 0+*�0/
N�JA-(C ��*0)1+/-0 0-,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
N�O)A0( ��*0AC+C00 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
N�;10)/ ��*0)1+A1- 0A,*-,1*0- )0(�+* 1(+�A-
N�M**)1 ��*0)11-A- */,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/
N�N()A/ ��*0AC111( 0A,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
N�.1/C) ��*0)1+A*0 01,*-,1*0- )A)�11 0()�1+
N�.((C+ ��*0)10/C1 *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
N��++0* ��*0)*1-AA 0+,*-,1*0- )A)�11 0()�1+
N��C0-+ ��*0AC*0(+ 1C,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
N�L0+C( ��*0AC++*/ 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
N�5C/+/ ��*0AC+A** 1-,*(,1*0/ )//�)* C)�0+

P��0((/ ��*0)0-+C0 *),*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
PK$*C-* ��*0A(A0)( 0/,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
PI�)*)1 ��*0)0-A(0 0),*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
$�;)A(( ��*0)11A10 *+,*-,1*0- )/1�1A CC�+C
$�$A-0) ��*0A-C+C- */,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
$.%+-AA ��*0A-A((/ 0+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
$�;-100 ��*0A-))AA 0*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
$KK0CAC ��*0)0-*/A 0A,*-,1*0- )))�** 0+*�0/
$��01A- ��*0)10A+1 0*,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
$=�*(1) ��*0A-A-*C 01,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

;�++A- ��*0A-))1C *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

;�++A- ��*0AC+)/- 1C,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(

�P/CC) 
**1)A1C 1C,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+


L+)(A ��*0A-)//) 1/,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

�O1(+A ��*0AC1(C/ 0),*(,1*0/ -1+�A* C)�0+

�J*1*/ ��*0AC++A/ 1C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

�J*1*/ ��*0AC+/*- 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

I�)C1/ ��*0A/11+/ 1A,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+

=N/+/) ��*0A(01-0 1-,01,1*0/ ))1�)* 0+*�0/

==*-/1 ��*0A-)-0- 0+,*(,1*0/ )))�** C)�0+

ON)C)1 ��*0AC1*)1 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�%NC-C+ ��*0)1*(11 *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�%J//10 ��*0A-A-)0 */,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�NP1/-/ ��*0A-)A(C 0*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�PPAA11 ��*0AC1C() 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�.�A1(- ��*0)1+A/0 0-,*-,1*0- )0C�)0 0()�1+
���0)AC ��*0A-)C-/ 1/,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
��E1/*1 ��*0A-(C1( 1/,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
���0+(- ��*0A-(C/) 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
���*-+C ��*0)11/+A 00,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
��
/+C- ��*0AC++/) 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
���-A)C ��*0)10C/) */,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
���)1/+ ��*0AC+AA0 1(,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
�=500)* ��*0A-*/+- */,*-,1*0- /*A�01 0()�1+

�=J-A+A ��*0)00*A) *C,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�J;(/(0 ��*0AC++(/ 1/,*(,1*0/ )))�** C)�0+
�J./C*C ��*0AC10/0 0+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�OO(0A0 ��*0)*)//* *),*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
�OQ*(C/ ��*0A-A(0C 0),*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�OQA*-* ��*0)0*CA( */,*-,1*0- ))1�)* 0+*�0/
�L;C0+) ��*0A-(00) 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�LE++)A ��*0)11A)- 0+,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
�LE(-(+ ��*0AC1(1+ 1/,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
�L%*+)* ��*0AC+(1* +*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�L%1C0/ ��*0A-A(+A 01,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
�L%)C0) ��*0)11+C/ 0A,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
�L%)C+C ��*0)0-)(* 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�L5+1++ ��*0A-)AC- */,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

�L
-/-0 ��*0A-)0() *(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�LK/*+) ��*0AC+1-0 1-,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�LO/+1( ��*0)11/1/ *(,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
�Q�/+00 ��*0AC+-*0 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�Q�+(10 ��*0AC+*-C 1+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�QL*C11 ��*0)10(CA 0),*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
.��0)A+ ��*0A-(C0C 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.%M11(/ ��*0)11/(0 0),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
.P�1**( 
**1-+/( 1-,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/
.$E(/(+ ��*0A--0)( *C,*(,1*0/ )))�** C)�0+
.$.-A-- ��*0)11/+- 01,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
.$�--0) ��*0A--*-1 1/,*(,1*0/ ))A�0) 01-�/(
.$K*/1/ ��*0)10*)1 *(,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
.$K)-10 ��*0)10CC( *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
.$�)CAC ��*0A-)-C) *(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.$�+(A- ��*0)10++( *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
.$�)-/0 ��*0A-(0*) 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.$�-A/- ��*0A-A(+) 01,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
.$I)1-A ��*0A-A)C+ */,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.$I)++( ��*0)0/C(C 0*,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
.$I)++( ��*0)1+A/) 0-,*-,1*0- )0C�)0 0()�1+
.$=A+)* ��*0A-(*/0 0*,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
.
�+)A1 ��*0A-CC-- *C,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
.
�C/)1 ��*0A-)-A- 01,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.
�0A)* ��*0AC+*-( 1+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.
�C)-+ 
**1)+C1 1),*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
.
E1-+* ��*0A-)+)* 0*,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
.
E1-+* ��*0)11+*A *C,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
.
�A*(1 ��*0AC+/)- +*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.
�()C- ��*0)**)1* *(,*-,1*0- )-+�C* 1(+�A-
.
�((AA ��*0A-)-01 01,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.
�*+() ��*0A-(00* 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.
�/*C0 ��*0AC1A(C 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
.
�/C*) ��*0)11)/( *(,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
.
M/-CA ��*0)0-+1C *(,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
.�N1A)* ��*0AC+/-C 1-,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
.�$CC0* 
**1)+(* 1),*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
..=(C11 ��*0AC1(1) 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
..Q*/*( ��*0A-)(-0 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
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..Q00)0 ��*0AC+A// 1/,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

..Q00)0 ��*0AC1()( 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

..Q0)+0 ��*0A-)A+/ 01,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

..Q0)+0 ��*0AC1A/( 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

..Q0(+0 ��*0AC+C1( 1(,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(

..Q+-1C ��*0)0*10+ 0),*-,1*0- /*A�01 0()�1+

.��AA-( ��*0)111A- 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+

.�;1)C) ��*0)0/011 0*,*-,1*0- )AC�-* 0()�1+

.�;//C( ��*0A-AA+- */,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.��)A)- ��*0A-A(A+ */,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

.��(C() ��*0A(A0/C 0/,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/

.�EC(+0 ��*0AC1+*1 0A,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.��A+() ��*0A-A/1* */,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.��)*(( ��*0)1+0A/ 0-,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-

.��//)A ��*AA0/// 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.�M1A+0 ��*0)00*)A *(,*-,1*0- /*A�01 0()�1+

.�M/--( ��*0A-)))) 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.�N+*(/ ��*0)*+(-A 0*,*-,1*0- )))�** 0+*�0/

.�P11** ��*0A-A-0/ 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.��))10 ��*0A-)C+/ 0+,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+

.�.1*+1 ��*0A-A(-+ *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

.�.1*+1 ��*0A-A(/* *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

.�./A1A ��*0A-(C*A 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.�K**/+ ��*0)10++) *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+

.�K*+A- ��*0A-(*)- 1C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.��1/** ��*0AC1+AC 0A,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+

.��C/11 ��*0A-A)++ *(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

.��)*-0 ��*0A-)-() 0+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.��C)A0 ��*0)11)0A *C,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-

.�=++0+ ��*0AC1/)( 1+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.�=-/A0 ��*0A/((1A *C,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(

.�J+//0 ��*0A-00-1 0),*(,1*0/ ))1�)* C)�0+

.�J)--* ��*0)1++1) 0+,*-,1*0- /*0�-A 1(+�A-

.�O))-/ ��*0A-C1/C 1/,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.�O/C+- ��*0A-A-(A *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

.�L*A+1 ��*0A-C01A 01,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(

.�Q*((+ ��*0A-A)-C *(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.�Q//1A ��*0A/+1+1 0+,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(

.K�A(/A 
**1-+(( 1C,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/

.K�/11+ ��*0)10(-0 0A,*-,1*0- -/1�)0 1(+�A-

.K;++1- ��*0)10++/ *),*-,1*0- ))A�01 0()�1+

.K;+-+A ��*0)10**/ *(,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-

.KE+/)0 ��*0)1+*-+ *(,*-,1*0- )0C�)1 0()�1+

.KE)*/- ��*0)1+A10 0A,*-,1*0- -1+�A* 0+*�0/

.KE(00C ��*0A(/)*0 1C,01,1*0/ ))*�(* 0+*�0/

.K%**C* ��*0AC+CCA 1(,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+

.K%1010 ��*0AC+C*/ 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.K%A-)) ��*0AC+C+) +*,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(

.K%)A)A ��*0)10A+/ 00,*-,1*0- )))�** 0+*�0/

.K�0(/C ��*0AC++C1 1+,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.K5/0)1 ��*0A-/(+1 1A,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
.K5C/C+ ��*0AC1/++ 1+,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.KP+CA+ ��*0)11*)) 00,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
.K$+001 ��*0)11A11 *+,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
.K$-*++ ��*0)0-A(* 0),*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
.K�+A0( ��*0)0*C)A */,*-,1*0- ))1�)* 0+*�0/
.K.))-( ��*0AC+C*1 1(,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
.K.-0(/ 
**1)A/+ +*,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
.K.C0-+ ��*0A-(C+( 1/,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.K�+(-- ��*0)0/1A( 00,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
.KKC-C( ��*0A-A((* 01,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.K�A)() ��*0)110(+ 0*,*-,1*0- )))�** 0+*�0/
.K�/A(1 ��*0A-()+A 1C,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+
.K=1)(C ��*0)11+CC 0-,*-,1*0- )((�0* 1(+�A-
.K=C-AC ��*0AC1C)C 1C,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
.KJ-C1) ��*0A-)1(- 0*,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
.KL/-)* 
**1)A)/ +*,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
.KQ*11C ��*0AC1C0( 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.�OA--+ ��*0A-(*-( +*,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
.=P0)/) 
**1)+/1 1A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
.=�(-00 ��*0)1+0-C 0+,*-,1*0- )//�)* 0+*�0/
.JMC*-1 ��*0AC+)*- 1-,*(,1*0/ )A/�** C)�0+
.J50*)0 ��*0AC1/)0 1A,*(,1*0/ ))A�0/ 01-�/(
.JN*+)( ��*0A-)C0/ 0A,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.JP-CC0 ��*0)11*)A 00,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
.J$()A1 ��*0)11+)( 00,*-,1*0- /)+�** 0()�1+
.J
--*0 ��*0)00*A0 *),*-,1*0- /*A�01 0()�1+
.J.0(C/ 
**1)+/- 1A,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
.JK-)C( ��*0A-)A-( 1+,*(,1*0/ )A/�** C)�0+
.J�-)-A ��*0A/1AA1 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
.JI/*A) ��*0)0-+AC 00,*-,1*0- )-+�C* 1(+�A-
.J=1)C* ��*0A-CC*0 0A,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
.J=)1() ��*0)11/(* 0),*-,1*0- ))A�01 0()�1+
.JJ-(C/ ��*0A-)(-- 1(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
.JLA*-* ��*0)11-11 00,*-,1*0- )0C�)0 0()�1+
.JQ+/11 ��*0AC1A(- 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
.O�*1/) ��*0AC+C01 1(,*(,1*0/ )+C�** C)�0+

.O;*A00 ��*0A-(0A1 1C,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(

.O�+CA1 ��*0)11*(+ */,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-

.O�A(A1 ��*0A-C(0- *(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

.O%CC-) ��*0A/1AA) 1C,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(

.O�AAC1 ��*0)11A)A 01,*-,1*0- -/1�)1 1(+�A-

.ON+()1 ��*0A-()+C 1C,*(,1*0/ ))1�)* C)�0+

.ON/)AC ��*0)10C)- 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+

.LM01(0 ��*0)0000/ 0-,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/

.Q�-*-* ��*0AC1+*( 0A,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(

.QLC--* ��*0A-(*)C 1C,*(,1*0/ ))A�0A 01-�/(
��%C/(1 ��*0AC11+) 0),*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
���))/C ��*0)1+A+C 0-,*-,1*0- )A)�10 0()�1+
���)0)+ ��*0AC+)0) 1C,*(,1*0/ )0(�+* 0(0�)A
���**-( ��*0A-)(1A 1C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�N�))** ��*0A-)1C0 *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�KL))*C ��*0)10+0/ 0-,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
�I�/0(* ��*0)0-+/) 0),*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
�I�C-(- ��*0)11-*C 0+,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
�IE0(AC ��*0A/1-AA 0*,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
�IE10)+ ��*0A-)((A 1+,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�I%*1AC ��*0)1+1C+ 0A,*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
�I%/C*0 ��*0)10(0/ */,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�I�)+*1 ��*0)11+-* 0A,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�I�-+++ ��*0A/1(C/ */,*(,1*0/ )1*�-* )+�1*
�I51CCA ��*0)110(( 01,*-,1*0- )))�** 0+*�0/
�I.00-C ��*0A/0-AA 1C,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
�I�AA/( ��*0AC+A-* 1(,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�I�)(A) ��*0A/1(0A 1-,*(,1*0/ )0C�)0 01-�/(
�II/--/ ��*0AC++1( 1-,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�I=0*1A ��*0A-)C)0 *C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�I=)-(( ��*0)110(C 0*,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�IO)*/C ��*0AC10/) 0A,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�IL*CC( ��*0A-CC(/ *C,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
�IL)101 ��*0)11+-) 00,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�IQ*A+) ��*0)0-)(0 0-,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�=�()+C ��*0)10/+C 0A,*-,1*0- )()�(0 0'A/-�+)
�=;)()0 ��*0A-C-/A 01,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
�=�1AA* ��*0A-C1-A 1/,*(,1*0/ -1+�A* C)�0+
�=�/((+ ��*0)11+A1 0*,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�=�((+) ��*0)10)0- */,*-,1*0- )0C�)0 0()�1+
�=�C/(0 ��*0A-))00 01,*(,1*0/ /01�1* 0(0�)A
�=M)*A- ��*0)1+-*- 0),*-,1*0- -/+�+0 1(+�A-
�=
/1*A ��*0A-C(+- *(,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
�=
(+-A ��*0AC1(0A 1C,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�=�A)CA ��*0AC+1-+ 1-,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�=.11A1 ��*0A-C()* 0),*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�=.-)-) ��*0)1*A() *C,*-,1*0- /01�1* 1(+�A-
�=KC*)0 ��*0)11-+- 01,*-,1*0- )A/�** 0+*�0/
�=K(/A/ ��*0A-))+* *C,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�=IA-AC ��*0A-(*10 *C,*(,1*0/ )/1�10 )+�1*
�==-/*C ��*0A-)A/- 0+,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�==C(1( ��*0)11)1- 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�=J(/*A ��*0A(A0// 0/,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
�=O++A/ ��*0A-*+*1 *-,*(,1*0/ )1*�-* )+�1*
�=Q0)*) 
**1-A0+ 1C,01,1*0/ -A/�+* 0()�1+
�=Q0-)/ ��*0)0)/** 0+,*-,1*0- /AC�+* CC�+C
�=Q+/*/ ��*0A-CCA) 0+,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
�J;C//( ��*0A-(1A0 1/,*(,1*0/ ))A�0+ 01-�/(
�JE*)0A ��*0)1++C( 0-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�J�0A*( ��*0A-)-)C 0+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�JP+1/1 ��*0A-A-(C *C,*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
�JP)-0( 
**1)A0/ 1-,*(,1*0/ -A)�)* C)�0+
�JP/)C) ��*0A-()(C 1-,01,1*0/ ))/�C* 0()�1+
�J$-*+* ��*0AC+0(C 1-,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�J
*)1/ ��*0)10C+( *-,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�J
0-+0 ��*0AC+1-* 1-,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�J
)C+0 ��*0)*))++ *),*-,1*0- )A/�** 0+*�0/
�J.1)CA ��*0AC**1) 1(,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�J�+-/A ��*0A-))// 0*,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�JKA)1C ��*0AC1C(/ 1-,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�J�*A*) ��*0)11/+* 00,*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
�J�0(*) ��*0AC1*1A 0),*(,1*0/ )A)�10 01-�/(
�J�0(*) ��*0AC+C1- 1(,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�J�1CA1 ��*0)11A(A 00,*-,1*0- ))/�C* 0()�1+
�JI*AA0 ��*0AC+//A 1/,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�JIAA1+ ��*0A/+10( 1+,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�O;*/1- ��*0A/1+-C 01,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�O�-0)+ ��*0A-/(+0 1A,*(,1*0/ /*)�*0 0(0�)A
�O�AA(1 
**1-+C) 1-,01,1*0/ -A)�)* 0+*�0/
�O�C//+ ��*0AC+/A( +*,*(,1*0/ ))A�01 01-�/(
�O51**A ��*0AC1*11 0+,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�ON0A(/ ��*0A/+0)A 1-,*(,1*0/ /*A�01 01-�/(
�ON1*1A ��*0AC10-A 1-,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(
�O�0-CA ��*0A-)-A+ 01,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�O�*()+ ��*AA(00- *(,*(,1*0/ ))*�(* C)�0+
�OJ10(* ��*0A-CC(* *C,*(,1*0/ /01�1* 0(0�)A
�OJ/(A+ ��*0A-()/0 1A,*(,1*0/ ))/�C* 01-�/(

MCTRANS



8 - TERÇA-FEIRA, 27  DE  DEZEMBRO DE 2017  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

�OO-*+/ ��*0A-)+11 *(,*(,1*0/ /01�1* 0(0�)A
�OL1+-A ��*0AC+++0 1C,*(,1*0/ -+/�/1 C)�0+
�OQ0+C0 ��*0A-)+10 *-,*(,1*0/ )-+�C* 0(0�)A
�L�++-A ��*0)11+*C 0*,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�L�(+C0 ��*0)10*)( 01,*-,1*0- ))A�01 0()�1+
�LM(A11 ��*0)*+(-+ *A,*-,1*0- /*)�*0 1(+�A-
�LI(A11 ��*0)10A-0 *),*-,1*0- ))*�(* 0+*�0/
�Q�C(1/ ��*0)10C-C 00,*-,1*0- ))A�0A 0()�1+
�QMC-0) ��*0)1+-*) 0),*-,1*0- -+/�/1 0+*�0/
�Q�1*1A ��*0)1+A0+ 0A,*-,1*0- /C)�C* 0+*�0/
K;N/C** ��*0A/+/A1 1C,01,1*0/ )))�** 0+*�0/

����������������R��5����E	�	��	�3��	���R�1/,01,1*0-������	�������3�����R�
C)A

MCTRANS

 CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
        PORTARIA Nº184/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros – MG, no uso de suas atribuições
legais,DECRETA:

Art.1º- Ficam convocados os senhores vereadores: Cláudio Ribeiro Prates, Idelfonso
Pereira Araújo, e Sebastião Ildeu Maia,  para representarem a Câmara Municipal durante
o recesso p arlament ar, no período de 1º (Primeiro) a 20 (vinte) de Janeiro de 2.018.
Parágrafo Único - Durante o período de recesso parlamentar a Câmara Municipal funcionará
em expediente normal, no horário das 7:00 (sete) às 19:00 (dezenove) horas.
Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no lugar de costume.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE
Câmara Municipal de Montes Claros – MG, 26 de Dezembro de 2.017

Vereador- Cláudio Ribeiro Prates
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

ERRATA DE AVISO QUE VEM COMUNICAR
MANUTENÇÃO DE VALOR UNITÁRIO
REGISTRADO PUBLICADO NA  DATA DE 22/
12/2017 NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
DE MONTES CLAROS (PAGINA 1)

ONDE SE LÊ

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes e do
Processo 366/2016 Pregão Eletrônico 180/2016
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURA E EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA  ATENDER AOS
USUÁRIOS DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS/MG.
Os valores unitários registrados assim como a
íntegra da Ata de Registro de Preços encontram-
se publicados no sítio da Prefeitura de Montes
Claros no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodepreços

Montes Claros, 26 de Dezembro de 2017.
Marlon Ferreira de Souza

Gestor de Ata Registro de Preços

LEIA-SE:

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes
1,4,5,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,
27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,42,43,45 e 49 do
Processo 366/2016 Pregão Eletrônico 180/2016
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURA E EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA  ATENDER AOS
USUÁRIOS DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS/MG.
Os valores unitários registrados assim como a
íntegra da Ata de Registro de Preços encontram-
se publicados no sítio da Prefeitura de Montes
Claros no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodepreços

Montes Claros, 26 de Dezembro de 2017.
Marlon Ferreira de Souza

Gestor de Ata Registro de Preços

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 274/2017
Contratos
Contrato P341 17 Processo nº 0341/2017 –
Inexigibi l idade nº 0056/2017 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE
“ZHEEL CHICLETEIRO” PARA ATENDER A
PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON 2017/2018 DO

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. Contratada:
CIRCUITO SHOWS PRODUÇÕES E EVENTOS

LTDA - ME. Valor:  R$ 25.000,00 (Vinte e cinco
mil reais). Contrato terá vigência de 45 (quarent a
e cinco) dias , tendo como termo inicial a
assinatura deste instrumento. Contrato assinado
em 15 de dezembro de 2017.

Montes Claros (MG), 26 de dezembro de 2017.
Pollyanna Prates

Coordenadora de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº
13.019/2014

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº09/2017, Processo nº 14/2017, Inexigibilidade
nº 01/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Olhos D‘água ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Olhos D‘água, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
-valor global estimado é R$ 22.646,16 (Vinte e Dois
Mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº010/2017, Processo nº 17/2017, Inexigibilidade
nº 02/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
pequenos produtores rurais do Atoleiro , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Atoleiro, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 22.327,20 (Vinte e
Dois Mil e trezentos e vinte sete  reais e vinte
centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº011/2017, Processo nº 18/2017, Inexigibilidade
nº 03/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e e a Associação Rural
Comunitária de Aboboras Morro do Fogo e
Adjacências , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Aboboras Morro do Fogo
e Adjacências , conforme estabelecido no plano
de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é  R$ 15.310,08 (Quinze
Mil trezentos e dez reais e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº012/2017, Processo nº 19/2017, Inexigibilidade
nº 04/2017,  cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Barreiras e
Adjacências , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Barreiras e Adjacências,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- O valor global, previsto na Cláusula Segunda do
termo inicial e quantidade de famílias prevista no

item 6 do plano de trabalho, fica  alterado de acordo
com a quantidade de famílias recadastradas, o
valor passa a vigorar, respectivamente de R$
8.186,64 (Oito Mil, Cento e Oitenta e seis Reais e
Sessenta e quatro Centavos) para R$15.629,04
(Quinze Mil Seiscentos e vinte nove reais e
quatro cent avos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº013/2017, Processo nº 20/2017, Inexigibilidade
nº 05/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais da Região de
Borá , para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural REGIÃO DE BORÁ, conforme estabelecido
no plano de trabalho
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018
- o valor global estimado é R$ 20.094,48 (Vinte Mil
e noventa e quatro reais e quarenta e oito
Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº014/2017, Processo nº 21/2017, Inexigibilidade
nº 06/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais de Quint as da
Serra,  para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Quintas da Serra, conforme estabelecido
no plano de trabalho
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 11.163,60 (Onze Mil
cento e sessenta e três reais e sessenta centavos
).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº015/2017, Processo nº 22/2017, Inexigibilidade
nº 07/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Amigos e Moradores da Comunidade de Sant a
Rita de Cássia e Adjacências , para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Santa Rita, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- Valor global estimado é R$ R$ 27.111,60 (Vinte e
Sete Mil cento e onze reais e sessenta centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº016/2017, Processo nº 23/2017, Inexigibilidade
nº 08/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Riacho do
Fogo , para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural Riacho do Fogo, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica

prorrogado até 31.12.2018.
-Valor global estimado é R$ 30.939,12 (Trinta Mil
Novecentos e trinta e nove reais e doze centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº017/2017, Processo nº 24/2017, Inexigibilidade
nº 09/2017, , cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Bacia do Rio
do Sitio , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural Rio do Sit io, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$15.948,00 (Quinze Mil
novecentos e quarenta e oito  reais).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº018/2017, Processo nº 25/2017, Inexigibilidade
nº 010/2017, , cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Brejinho , para
a implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Brejinho, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 12.439,44 (Doze Mil
quatrocentos e trinta e nove  reais e quarenta e
quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº019/2017, Processo nº 26/2017, Inexigibilidade
nº 011/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Região do Milivre , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Fazenda Milivre,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ R$ 22.327,20 (Vinte e
Dois  Mil Trezentos e vinte sete  reais e vinte
centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº020/2017, Processo nº 27/2017, Inexigibilidade
nº 012/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação De
Pequenos Produtores Rurais Da Comunidade
De Olhos D´Água , para a implantação do projeto
“PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Olhos D’Água, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 11.482,560 (Onze Mil
quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e
seis centavos)
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A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº021/2017, Processo nº 28/2017, Inexigibilidade
nº 013/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural de Lagoa de Freit as, para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
LAGOA DE FREITAS, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 12.439,44 (Doze
Mil quatrocentos e trinta e nove  reais e quarenta e
quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº022/2017, Processo nº 29/2017, Inexigibilidade
nº 014/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Cachoeira de Miralt a, para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Cachoeira de Miralta,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 18.499,68 (Dezoito
Mil quatrocentos e noventa e nove  reais e sessenta
e Oito centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº023/2017, Processo nº 30/2017, Inexigibilidade
nº 015/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural do Planalto do Engenho , para
a implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Planalto de Engenho, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- Valor global estimado é R$ 24.559,92 (Vinte e
quatro  Mil quinhentos e cinquenta  e nove  reais e
noventa e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº024/2017, Processo nº 31/2017, Inexigibilidade
nº 016/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Esguicho , para
a implantação do projeto “PRO-AGUA” distribuir
água à comunidade rural do  Esguicho, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- Valor global estimado é R$ 9.249,84 (Nove  Mil
duzentos e quarenta e  nove  reais e oitenta e
quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº025/2017, Processo nº 32/2017, Inexigibilidade
nº 017/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação
Comunitária Rural de Pederneiras , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Pederneiras, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 19.456,56 (Dezenove
Mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº026/2017, Processo nº 33/2017, Inexigibilidade
nº 018/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Comunidade de Pipoca , para a implantação

do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Pipoca, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 18.818,64 (Dezoito
Mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e quatro
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº027/2017, Processo nº 34/2017, Inexigibilidade
nº 019/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural de Peri Peri e Adjacências ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Peri Peri, conforme estabelecido no plano
de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 30.939,12 (trinta   Mil
Novescentos e trinta e nove  reais e doze  centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº028/2017, Processo nº 35/2017, Inexigibilidade
nº 020/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Comunidade de Mangarito ,  para a
implantação do projeto “PRO-ÁGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Mangarito, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 7.336,08 (Sete  Mil
trezentos e trinta e seis  reais e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº029/2017, Processo nº 36/2017, Inexigibilidade
nº 021/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e Rurais de Cabeceira de
Baixo e Serra V erde , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Cabeceira de Baixo
e Serra Verde, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 29.982,24 (Vinte e
nove Mil novecentos e oitenta e dois   reais e vinte
quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº030/2017, Processo nº 37/2017, Inexigibilidade
nº 022/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação dos
Produtores Rurais de Mato V erde  , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Mato Verde, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é  R$ 9.249,87 (nove Mil
duzentos e quarenta e nove reais  e oitenta e sete
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº031/2017, Processo nº 38/2017, Inexigibilidade
nº 023/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Proprietários Rurais da Região
de Cabeceiras e Baixa , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Cabeceiras e Baixo,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete  reais  e quatro
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº032/2017, Processo nº 39/2017, Inexigibilidade
nº 024/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação do
Assent amento Estrela do Norte , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural do
Assentamento Estrela do Norte, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 11.482,56 (Onze Mil
quatrocentos e oitenta e dois reais  e cinquenta e
seis  Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº033/2017, Processo nº 40/2017, Inexigibilidade
nº 025/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação do
Bengo , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade do Bengo, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 21.689,28 (Vinte e
um Mil Seiscentos e oitenta e nove  reais  e vinte e
oito Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº034/2017, Processo nº 41/2017, Inexigibilidade
nº 026/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunidade de Lagoa dos Freit as , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à Comunidade de Lagoa
dos Freitas, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 15.630,96 (Quinze Mil
Seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº035/2017, Processo nº 42/2017, Inexigibilidade
nº 027/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
de Sant a Cruz  para a implantação do projeto
“PRO-AGUA”, visando captar e distribuir água à
Comunidade de Santa Cruz, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 26.473,68 (Vinte Seis
Mil Quatrocentos e setenta e três reais e sessenta
e oito centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº037/2017, Processo nº 44/2017, Inexigibilidade
nº 029/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
de Riachão, Sant a Cruz e Pindaíbas , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA ”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural
Riachão, Santa Cruz e Pindaíbas, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 20.732,40 (Vinte Mil
Setecentos e trinta e dois reais e quarenta
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº038/2017, Processo nº 45/2017, Inexigibilidade
nº 030/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Canoas , para a implantação do

projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Canoas, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 28.706,40 (Vinte e
Oito Mil Setecentos e seis reais e quarenta
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº039/2017, Processo nº 46/2017, Inexigibilidade
nº 031/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Grupo de
Produtores da Região dos Eduardos , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural
Eduardos, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 24.240,96 (Vinte e
Quatro Mil Duzentos e quarenta  reais e Noventa e
seis  centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº040/2017, Processo nº 47/2017, Inexigibilidade
nº 032/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Produtores Rurais de Morro
Grande , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Morro Grande, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 16.266,96 (Dezesseis
Mil Duzentos e sessenta e seis  reais e Noventa e
seis  centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº041/2017, Processo nº 48/2017, Inexigibilidade
nº 033/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Santo Hilário , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Santo Hilário
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 7.655,04 (Sete Mil
Seiscentos e cinquenta e cinco   reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº042/2017, Processo nº 49/2017, Inexigibilidade
nº 034/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais e Moradores da
Fazenda Capivara , para a implantação do projeto
“PRO-AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Capivara, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 13.077,36 (Treze Mil
Setenta e Sete   reais e Trinta e Seis  centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº043/2017, Processo nº 50/2017, Inexigibilidade
nº 035/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e Associação
Comunitária De Poço Novo , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Poço Novo, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil Quinhentos e Setenta e sete reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
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Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº044/2017, Processo nº 51/2017, Inexigibilidade
nº 036/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e  a  Associação de
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade
de Salto , para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Região de Salto,
conforme estabelecido no plano de Trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 28.068,48 (Vinte e
Oito Mil Sessenta e oito reais e quarenta e oito
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº045/2017, Processo nº 52/2017, Inexigibilidade
nº 037/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
e Moradores de Brejo Novo , para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Brejo Novo, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 10.206,72 (Dez Mil
duzentos e seis reais e setenta e dois centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº046/2017, Processo nº 53/2017, Inexigibilidade
nº 038/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a  Associação Rural
e Social Sra Sant ana Buriti do Campo Santo ,
para a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Comunidade do Buriti do
Campo Santo, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- Valor global estimado é R$ 21.370,32 (Vinte e
um Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Dois
Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº047/2017, Processo nº 54/2017, Inexigibilidade
nº 039/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação De
pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
de Barranco e V argem de Baixo , para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade Rural de Barranco
e Vargem de Baixo, conforme estabelecido no
plano de trabalho
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 15.310,08 (Quinze Mil
Trezentos e dez Reais e Oito Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº048/2017, Processo nº 55/2017, Inexigibilidade
nº 040/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação De
Marcela,  para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Região de
Marcela , conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 15.629,04 (Quinze Mil
Seiscentos e vinte nove Reais e Quatro Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº049/2017, Processo nº 56/2017, Inexigibilidade
nº 041/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação de
Moradores da Comunidade Rural do V ale dos
Ipês , para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Comunidade
Rural de Vale dos Ipês, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na

Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 25.197,84 (vinte
e Cinco Mil cento e noventa e sete reais e oitenta
e quatro centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº050/2017, Processo nº 57/2017, Inexigibilidade
nº 042/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária Fazenda Matos ,para a implantação
do projeto “Pró-água”, visando captar e distribuir
água a Comunidade da Fazenda Matos, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 7.974 (Sete Mil
Novecentos e setenta e quatro Reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº051/2017, Processo nº 58/2017, Inexigibilidade
nº 043/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária De Morro V ermelho , para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade de Morro Vermelho,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 11.482,56 (Onze Mil
Quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e
seis centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº053/2017, Processo nº 60/2017, Inexigibilidade
nº 045/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação de
Moradores Rurais de Andrequice , para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade de Adrequice,
conforme estabelecido no plano de trabalho
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 14.672,16(Quatorze
Mil seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº054/2017 , Processo , Processo nº 61/2017,
Inexigibilidade nº 046/2017 , cujo objeto é  o
implemento de ação conjunta entre o município e
a Associação de Pequenos Produtores Rurais
e Moradores do Parque V erde e Mocambinho ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Parque Verde e Mocambinho, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- (valor global estimado é R$ 31.258,08 Trinta e
um Mil duzentos e cinquenta e oito reias e oito
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº055/2017, Processo nº 62/2017, Inexigibilidade
nº 047/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de V aca Mort a, para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de VACA MORTA,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 23.284,08 (Vinte e
três Mil duzentos e oitenta e quatro reais e oito
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº056/2017, Processo nº 63/2017, Inexigibilidade
nº 048/2017, ,cujo objeto é o implemento de ação

conjunta entre o município e o Associação de
Moradores de Serra V erde , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Serra Verde,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- Valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um  Mil Quinhentos e setenta e sete  reais e quatro
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº057/2017, Processo nº 64/2017, Inexigibilidade
nº 049/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Grupo Integração
Social,  para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural do Grupo Integração Social,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 6.060,24 (Seis Mil e
sessenta reais e vinte quatro centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº058/2017, Processo nº 65/2017, Inexigibilidade
nº 050/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e o Associação Unida
de Rio da Serra , para a implantação do projeto
“PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Rio da Serra, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 10.206,72 ( Dez Mil
duzentos e Seis reais e setenta e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº059/2017, Processo nº 66/2017, Inexigibilidade
nº 051/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de T abuas , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Tabuas, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 19.775,52(Dezenove
Mil Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta
e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº060/2017, Processo nº 67/2017, Inexigibilidade
nº 52/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação de
Pequenos Produtores Rurais de T aquaril e
Adjacências , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Taquari l ,  conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº061/2017, Processo nº 68/2017, Inexigibilidade
nº 53/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação De
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Comunidade de Panorâmica , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Panorâmica, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 26.792,64 (Vinte e
Seis Mil, setecentos e noventa e dois reais e
sessenta e quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura

do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº062/2017, Processo nº 69/2017, Inexigibilidade
nº 54/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais e T rabalhadores
da Região de Mandacaru , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Mandacaru, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº063/2017, Processo nº 70/2017, Inexigibilidade
nº 55/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Clarava l, para
a implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Claraval, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 24.878,88 (Vinte e
quatro Mil Oitocentos e setenta e oito reais e oitenta
e oito centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
aditamento Nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº064/2017, Processo nº 71/2017, Inexigibilidade
nº 56/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Riacho do Meio , para a
implantação do projeto “PRO-ÁGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Riacho do Meio, conforme estabelecido no plano
de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 16.585,92 (Dezesseis
Mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e
dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº065/2017, processo nº 72/2017, inexigibilidade
nº 57/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Conselho
Comunitário de Monte Alto , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Monte Alto, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 24.240,96 (Vinte e
Quatro Mil duzentos e quarenta reais e noventa e
dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº066/2017, processo nº 73/2017, inexigibilidade
nº 58/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária de V arginha da Onça ,para a
implantação do projeto “pró-água”, visando captar
e distribuir água a comunidade de varginha da
onça, conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 30.939,12 (Trinta Mil
novecentos e trinta e nove reais e doze centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº067/2017, processo nº 74/2017, inexigibilidade
nº 59/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação Do
Conselho Comunitário De Samambaia ,para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade de SAMAMBAIA,
conforme estabelecido no plano de trabalho
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- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº093/2017, processo nº 75/2017, inexigibilidade
nº 60/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Moradores, Amigos e Produtores Rurais de
Buriti Seco , para a implantação do projeto “PRO-
ÁGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de   Buriti Seco, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº094/2017, processo nº 76/2017, inexigibilidade
nº 61/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação da
Região de Santo André , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Santo André,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 13.077,36 (Treze Mil
setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº070/2017, processo nº 77/2017, inexigibilidade
nº 62/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação De
Trabalhadores Rurais De Boa Esperança  ,para
a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Comunidade de Boa
Esperança, conforme estabelecido no plano de
trabalho
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 12.758,40 (Doze Mil
setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº071/2017, processo nº 78/2017, inexigibilidade
nº 63/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária Rural de Margem de Lagoinha ,para
a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Comunidade de Lagoinha,
conforme estabelecido no plano de trabalho
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº072/2017, processo nº 79/2017, inexigibilidade
nº 64/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e o Conselho De
Desenvolvimento Dos Pequenos Produtores E
Trabalhadores Rurais De Lagoinha ,  para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Região de LAGOINHA, conforme
estabelecido no plano de Trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um Mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de

aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº073/2017, processo nº 80/2017, inexigibilidade
nº 65/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e Associação Das
Mulheres T rabalhadoras Da Agricultura Familiar
De Pedra Pret a E Adjacências ,   para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Região de PEDRA PRETA E
ADJACÊNCIAS, conforme estabelecido no plano
de Trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 29.982,24 (Vinte e
Nove  Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais  e
vinte e quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº074/2017, processo nº 81/2017, inexigibilidade
nº 66/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação Dos
Moradores Do Bico Da Pedra ,  para a implantação
do projeto “Pró-água”, visando captar e distribuir
água a Região de Bico da Pedra, conforme
estabelecido no plano de Trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 14.672,16 (Quatorze
Mil Seiscentos e setenta e dois Reais  e dezesseis
centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº075/2017, processo nº 82/2017, inexigibilidade
nº 67/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação Dos
Pequenos Produtores Rurais Do Cruzeiro Do
Sul ,  para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Região do
Cruzeiro do Sul , conforme estabelecido no plano
de Trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 31.577,04 (Trinta e
um  Mil Quinhentos e Setenta e Sete  Reais  e
quatro centavos).
A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº076/2017, processo nº 83/2017, inexigibilidade
nº 68/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais de Lages e
Capoeirão do Distrito de Miralt a , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural Lages
e Capoeirão, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 11.801,52 (Onze
Mil Oitocentos e um reais e cinquenta e dois
Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº077/2017, processo nº 84/2017, inexigibilidade
nº 69/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação dos
Pequenos Produtores e Amigos de São João II
,  para a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Região de São João II,
conforme estabelecido no plano de Trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 14.672,16
(Quatorze mil seiscentos e setenta e dois reais e
dezesseis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº078/2017, processo nº 85/2017, inexigibilidade
nº 70/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Associação dos
Produtores e T rabalhadores Rurais Brejão,
Curralinho e Caraíbas , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Brejão, Curralinho e
Caraíbas, conforme estabelecido no plano de

trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 23.922,00 (Vinte e
Três Mil Novecentos e vinte e dois Reais).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº080/2017, processo nº 87/2017, inexigibilidade
nº 72/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Pequenos Produtores Rurais de
Crispim , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Crispim, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 30.939,12 (Trinta
Mil novecentos e trinta e nove reais e doze
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº082/2017, processo nº 89/2017, inexigibilidade
nº 74/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural do Mimoso e Adjacências ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Mimoso e Adjacências, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 9.887,76 (Nove
Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e
Seis Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº084/2017, processo nº 91/2017, inexigibilidade
nº 76/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais
de Riachinho e Pinheiro , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Riachinho e Pinheiro
, conforme estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 9.887,76 (Nove
Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e
Seis Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº085/2017, processo nº 92/2017, inexigibilidade
nº 77/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação dos
Moradores da Zona Rural de Jardim Europ a,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Comunidade de Panorâmica e
Adjacências , conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 19.775,52
(Dezenove Mil Setecentos e setenta e cinco Reais
e cinquenta e dois Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº086/2017, processo nº 93/2017, inexigibilidade
nº 78/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de
Panorâmica e Adjacência, para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Pau D’Óleo e
Adjacências, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 24.559,92 (Vinte e
quatro Mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº087/2017, processo nº 94/2017, inexigibilidade
nº 79/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de
Panorâmica e Adjacência , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Panorâmica
Adjacências , conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- cujo valor global estimado é R$ 27.749,52 (Vinte
e Sete Mil Setecentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº088/2017, processo nº 95/2017, inexigibilidade
nº 80/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Rio V erde , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Rio Verde, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 26.473,68 (Vinte e
seis mil quatrocentos e setenta e três reais e
sessenta e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº089/2017, processo nº 96/2017, inexigibilidade
nº 81/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
e Moradores do Bairro Planalto de Ermidinha ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Planalto de Ermidinha, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 15.310,08 (Quinze Mil
trezentos e dez reais e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
aditamento nº 01/2017 ao Termo de Fomento
nº090/2017, processo nº 97/2017, inexigibilidade
nº 82/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural de Mucambinho , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Mucambinho, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 13.715,28 (Treze Mil
setecentos e quinze reais e vinte e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público
O termo de aditamento nº 01/2017 ao Termo de
Fomento nº092/2017 , processo nº 99/2017,
inexigibilidade nº 84/2017 , cujo objeto é o
implemento de ação conjunta entre o município e
Associação dos Produtores e T rabalhadores
Rurais do Brejão, Curralzinho e Caraíbas , para
a implantação do projeto “PRO-ÁGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Curralzinho e Caraíbas , conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- O prazo de vigência do termo, previsto na
Cláusula Sétima, do termo de Fomento original fica
prorrogado até 31.12.2018.
- valor global estimado é R$ 23.922,00 (Vinte e
três Mil novecentos e vinte e dois reais).

Maiores informações na Secretaria Municipal de
Agricultura de Montes Claros, ou pelo e-
mail:convenioaguarural@homail.com ou telefone
(38) 2211-4245.

Comissão de Seleção e Monitoramento
Montes Claros, MG, 26 de Dezembro de 2017
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG 
 
ATA ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE AO PR OCESSO LICITATÓRIO Nº. 0283/2017 CONCORRÊNCIA PÚBLI CA Nº. 
009/2017 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob o regime de execução direta por preço global. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA C ONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO  01 E 02 
NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/ MG. 
 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro do ano de 2017, na sala Central de Licitações, com sede à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta 
cidade de Montes Claros-MG, às 15h20min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento (CPLJ), nomeada pelo Decreto nº 3.560 de 24 
de agosto de 2017. A presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, Priscila Batista Almeida, adotou os seguintes procedimentos: 
compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes pessoas: Priscila Batista Almeida – Presidente da CPLJ, Diosmar Soares da Silva – Secretário 
da CPLJ, Rita Aparecida Rodrigues Guimarães – Membro da CPLJ. Dando início ao certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
Julgamento apresentou os envelopes devidamente lacrados contendo as propostas de preços das seguintes empresas habilitadas no certame: 
CONSTRUTORA MECAL LTDA, JS EMPREENDIMENTOS E CONSTR UÇÕES LTDA, JAGUAR CONSTRUTORA LTDA – ME, CMR NORTE  
CONSTRUTORA LTDA, NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA – ME , CONSTRUTORA PERCAM LTDA, TOPTAL SERVIÇOS EIRELI –  EPP, 
CONSTRUTORA COSMOS LTDA, CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA, YAPI ENGENHARIA LTDA – ME, CEPOL – CONSTRUÇÕE S E 
EDIFICAÇÕES POLO LTDA – EPP, CONSTRUTORA PSJ LTDA –  ME, CHARLES BORGES MARCELINO – ME (PRIME ARQUITETU RA E 
CONSTRUÇÃO) e  CONSTRUTORA BRAGA MURAD LTDA. 
 
Ato continuo foram abertos os envelopes de propostas de preços e solicitado para que o representante presente rubricasse os mesmos. Estiveram 
presentes os senhores Mardem Gabriel Borges Oliveira, portador do CPF nº: 115.349.246-63, representante legal da empresa CMR NORTE 
CONSTRUTORA LTDA e Aldecir Nunes da Silva, portador do CPF nº: 973.156.995-20, representante legal da empresa NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO 
LTDA – ME . Os valores apresentados e as empresas licitantes respectivas foram: 
 

Licitante  Lote 01  
Valor 

Lote 02  
Valor 

CEPOL – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES POLO LTDA – EPP R$ 478.708,55 R$ 527.052,16 
CHARLES BORGES MARCELINO – ME (PRIME ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO)  R$ 529.060,28 - 
CMR NORTE CONSTRUTORA LTDA  R$ 510.026,68 R$ 525.726,11 
CONSTRUTORA BRAGA MURAD LTDA  R$ 559.300,49 R$ 630.700,47 
CONSTRUTORA COSMOS LTDA  R$ 676.981,50 R$ 750.986,22 
CONSTRUTORA MECAL LTDA  R$ 597.268,72 R$ 666.632,90 
CONSTRUTORA PERCAM LTDA  R$ 609.283,35 R$ 675.887,60 
CONSTRUTORA PSJ LTDA – ME R$ 572.360,75 R$ 621.485,08 
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA  R$ 566.372,23 R$ 626.281,08 
JAGUAR CONSTRUTORA LTDA – ME R$ 541.577,80 R$ 600.788,99 
JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  R$ 621.816,05 R$ 680.173,95 
NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA – ME R$ 508.131,67 R$ 563.239,66 
TOPTAL SERVIÇOS EIRELI – EPP R$ 663.414,12 R$ 734.892,57 
YAPI ENGENHARIA LTDA – ME R$ 503.900,79 R$ 557.288,99 

 
Em ato contínuo, a Presidente desta Comissão suspendeu a sessão para análise detalhada de todas as Propostas de Preços das empresas participantes. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Diosmar Soares da Silva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Os envelopes lacrados 
contendo as propostas de preços das empresas ANDREI DURÃES OLIVEIRA – ME,  ENGEFORCE ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA – EPP  e 
LUCAS POMPILIUS GUEDES – EIRELI EPP , oportunamente inabilitadas, ficarão à disposição pelo período de 30 (trinta) dias para recolhimento. 
Decorrido este prazo sem que o licitante efetue a sua retirada, o mesmo será destruído. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial 
Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para todos os licitantes acima citados. Nada mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva, lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
___________________________                           
 Priscila Batista Almeida                                              
     Presidente – CPLJ                                                      
                                   
__________________________ 
Diosmar Soares da Silva 
Secretário - CPLJ 
 
 
______________________________ 
Rita Aparecida Rodrigues Guimarães  
Membro – CPLJ 
 
 
LICITANTES: 
 
_______________________________ 
CMR NORTE CONSTRUTORA LTDA   
Rep. Mardem Gabriel Borges Oliveira 
CPF de nº: 115.349.246-63 
 
______________________________________ 
NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA – ME 
Rep.  Aldecir Nunes da Silva 
CPF de nº 973.156.995-20 
 
 
Montes Claros, 26 de dezembro de 2017  
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