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Prefeitura Municip al de Montes Claros

Aviso de Suspensão de Licit ação
Pregão Eletrônico Nº 0017/2018

Processo Nº 0027/2018
O pregoeiro deste Município, no cumprimento de
suas atribuições legais, na forma das leis federais
nº 8.666/93 e nº 10.520/02, vem Suspender  a
licitação cujo objeto é o registro de preços para
futura e eventual aquisição de medicamentos, para
atender aos usuários do SUS da Rede Municipal
de Saúde de Montes Claros - MG, publicado no
Diário Oficial da União do dia 19 de fevereiro de
2018, na Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais e no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros, ambos do dia 17 de fevereiro
de 2018, para que sejam feitas adequações no
Instrumento Convocatório.

Montes Claros, 27 de fevereiro de 2018.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

Prefeitura Municip al de Montes Claros

Aviso de Licit ação
Pregão Eletrônico Nº 0033/2018

Processo Nº. 0057/2018

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de insumos e meios-fios para utilização
nos serviços de infraestrutura urbana, atendendo
a demanda da Secretaria de Infraestrutura e
Planejamento Urbano do Município de Montes
Claros - MG.

Encaminhamento/recebimento das propostas: As
propostas deverão ser encaminhadas,
exclusivamente por meio eletrônico no sítio
www.licitacoes-e.com.br.

Recebimento das propostas: Até às 08h00min do
dia 13 de março de 2018.

Abertura das propostas: às 08h00min do dia 13 de
março de 2018.

Início da disputa: às 09h00min do dia 13 de março
de 2018.

O Edital Está disponível nos sít ios http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_eletronico.htm e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 27 de fevereiro de 2018
Glennda Santos Cardoso

Pregoeira

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO

Processo Licit atório nº 085/2014 – Pregão
Presencial nº 29/2014 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para, por meio de alocação
de mão-de-obra exclusiva, prestar serviços
contínuos à Câmara Municipal de Montes Claros
de: 1) Limpeza e conservação nas dependências
internas dos prédios da Câmara Municipal de
Montes Claros; e, 2) Apoio administrativo. Partes:
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X
ATRATIVA SERICE LTDA-ME. 37.399,42 (trinta e
sete mil, trezentos e noventa e nove reais e
quarenta e dois centavos). Prazo de vigência do
contrato: de 01/03/2018 a 04/12/2018. Dotação
O r ç a m e n t á r i a :
010101.122.0001.2007.3339034000000.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS
- PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – telefone – 0xx3832293500
CEP  39.400114  Montes Claros – MG

EXTRATO  RESULTADOS DE LICITAÇÕES
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento na forma da Lei Federal n° 8.666/93
e alterações torna público o Resultado Final do Processo Licitatório abaixo:

DISPENSA POR LIMITE N° 01/2018:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2018 – AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP EM
ATENDIMENTO À DEMANDA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS – PREVMOC E DO SHOPPING POPULAR MÁRIO RIBEIRO DA
SILVEIRA. Processo homologado em 06/02/2018. Contratadas: NOEL GÁS LTDA – ME, CNPJ 17.363.652/
0001-93, no valor de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), e DAVIDSON GONÇALVES SOARERS,
CNPJ 27.313.889/0001-13, no valor de R$ 2.160,00 (dois mil, centos e sessenta reais). Vigência até 31/
12/2018, tendo como termo inicial 08/02/2018.

Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2018.
Ruben Leonardo N. Lourenço

Presidente da CPLJ

CÂMARA MUNICIPALPREVMOC

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Saúde - Gerência de Vigilância 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
Estadual 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 : 00069/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 56.998.701/0001-16
Produto: DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG CAP GEL MACGRAN CT FR VD AMB X 30
Lote, fabricação e validade: Especificados na Resolução
Produto: DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG CAP GEL MACGRAN CT FR VD AMB X 60
Lote, fabricação e validade: Especificados na Resolução
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: Comunicação de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, devido a falha de impressão da data de validade no medicamento
Resolução Específica nº : 00068/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: YANTEN LTDA. ME, CNPJ 84.830.074/0001-45
Produto: ALCACHOFRA, CÁSCARA SAGRADA, CASTANHA DA ÍNDIA, ESPINHEIRA SANTA, CAVALINHA, CENTELHA ASIÁTICA, GINKGO BILOBA,
GINSENG, GUARANÁ, ISOFLAVONA DE SOJA, MARAPUAMA, MARACUJÁ, SENE e UNHA DE GATO, todos na forma de cápsulas
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Suspensão da Divulgação
Suspensão 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 de venda irregular de medicamentos sem registro, notificação ou cadastro junto a ANVISA, por parte da empresa.
Resolução Específica nº : 00067/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: EDUARDO APARECIDO DE MORAES, CNPJ 22.751.833/0001-27
Produto: Todos os produtos que contém em sua formulação as substâncias DHEA, Melatonina, 5-HTP e Tribulus terrestres
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Suspensão da Divulgação
Proibição da comercialização
Observação: Proibição da divulgação e comercialização.
Motivação: Divulgação irregular dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, por meio do site http:\www.melatoshop.com, de responsabilidade
da empresa.
Resolução Específica nº : 00066/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. (CNPJ: 02.433.631/0001-20)
Produto: DIPRIVAN®, propofol, emulsão injetável
Lote, fabricação e validade: Especificados na Resolução
Ações de fiscalização:
Suspensão da Distribuição
Suspensão da Comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Suspensão da distribuição, comercialização e uso e o recolhimento.
Motivação: Armazenamento do produto de maneira inadequada pela empresa Majela Medicamentos Ltda., CNPJ: 09.613.374/0001-57 e a comunicação de
recolhimento voluntário, encaminhado pela empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Resolução Específica nº : 00065/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: KERN PHARMA, SL (FABRICANTE); EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. CNPJ: 61.190.096/0001-92 (IMPORTADOR)
Produto: PERIVASC
Ações de fiscalização:
Revogação Parcial
Observação: Revogar o art. 2º da RE nº 1592, de 14/06/2017, publicada no D.O.U. nº 114 de 16/06/2017, Seção 1, fls. 34, que havia determinado o
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recolhimento do estoque existente do produto, permanecendo inalteradas as demais determinações publicadas na resolução.
Motivação: Provimento parcial concedido ao recurso interposto pela empresa, protocolado sob expediente 1253761/17-6, conforme Aresto nº 1034, publicado em 18 de dezembro de 2017, de acordo com o voto 33/
2017 - DIGES.
Resolução Específica nº : 00064/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: DESCONHECIDA
Produto: CHÁ AMARGO TOPATUDO
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Suspensão da Divulgação
Proibição da comercialização
Suspensão do Uso
Apreensão e inutilização
Observação: Proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso e a apreensão e inutilização das unidades encontradas no mercado.
Motivação: Comprovação da comercialização do produto sem registro, notificação ou cadastro, fabricado por pessoa física, e desenvolvido e engarrafado sob a jurisdição da Delegacia Sindical dos Artesões de
Aquidauana-MS.
Resolução Específica nº : 00063/2018 - Data de publicação : 10/01/2018
Empresa: TEOXANE S.A. (FABRICANTE); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. CPNJ: 44734671/0001-51 (IMPORTADOR)
Produto: TEOSYAL e todos os produtos fabricados pela empresa
Ações de fiscalização:
Revogação
Observação: Revogar a Resolução-RE nº 1.586, de 29 de maio de 2015, publicada no D.O.U. nº 102, de 01/06/2015, Seção 01, fls. 50, que havia determinado a suspensão da importação, distribuição,
comercialização e uso de todos os produtos fabricados pela empresa.
Motivação: Resolução RE nº 1.557 de 08/06/2017 publicada no D.O.U nº 111 de 12 de 06 de 2017, que concedeu a certificação em Boas Práticas de Fabricação para a empresa Teoxane S.A..
Resolução Específica nº : 00071/2018 - Data de publicação : 12/01/2018
Empresa: NEWAGE INDÙSTRIA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ 01.307.936/0001-22 (FABRICANTE) 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
Observação: Suspender, por força de decisão judicial, a eficácia da Resolução-RE n° 831, de 24 de março de 2017, republicada no D.O.U. n° 65, Seção 1, pág. 174, de 04 de abril de 2017, a qual proibia a
fabricação, distribuição e comercialização do produto.
Motivação: Deferimento pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região do pedido de tutela de urgência para antecipar a tutela recursal na apelação, no processo n. 1008911- 23.2017.4.01.0000, impetrado pela
empresa.
Resolução Específica nº : 00088/2018 - Data de publicação : 15/01/2018
Empresa: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 22.685.341/0001-80
Produto: ASSEPTGEL AMAZÔNIA COPAÍBA
Lote, fabricação e validade: Todos os que contenham na rotulagem o prazo de validade de 3 (três) anos
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: Laudo de Análise Fiscal Definitivo n.º 900.CP.0/2016, emitido pelo LACEN-DF, que apresentou resultado insatisfatório no ensaio de rotulagem do produto.
Resolução Específica nº : 00114/2018 - Data de publicação : 16/01/2018
Empresa: INSTITUTO BUTANTAN, CNPJ. 61.821.344/0001-56
Produto: VACINA ADSORVIDA HEPATITE B (recombinante)
Lote, fabricação e validade: 160016
Ações de fiscalização:
Suspensão da Distribuição
Suspensão da Comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Suspensão da distribuição, comércio e uso e dar publicidade ao recolhimento voluntário do lote da vacina com data de validade vigente.
Motivação: Comunicado do Instituto Butantan que detectou resultado fora de especificação para o ensaio de endotoxina presente na vacina.
Resolução Específica nº : 00169/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: BIOCOSMÉTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 05.143.286/0001-88
Produto: GEL DE MASSAGEM VARICOFIX
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da distribuição
Suspensão da Divulgação
Proibição da comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Proibição da distribuição, divulgação, comercialização e uso e o recolhimento do estoque que se encontre no mercado.
Motivação: Comprovação da fabricação e comercialização do produto cosmético em desacordo com a Lei 6360/1976.
Resolução Específica nº : 00168/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: ZANINPHARMA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ: 07.825.034/0001-64
Produto: ÓLEO BRONZEADOR BLOCKSUN FPS 2
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da distribuição
Suspensão da Divulgação
Proibição da comercialização
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Proibição da distribuição, divulgação, comercialização, e uso e o recolhimento do estoque que se encontre no mercado.
Motivação: Comprovação da fabricação e comercialização do produto cosmético em desacordo com a legislação RDC 30/2012 (Art. 3°,§ 1º).
Resolução Específica nº : 00166/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: SANOFI FRANCE (FABRICANTE); INSTITUTO BUTANTAN, CNPJ. 61.821.344/0001-56 (IMPORTADOR)
Produto: NaCl 4% solução diluente, utilizada para reconstituição da vacina da raiva
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Suspensão da Importação
Observação: Suspensão da importação.
Motivação: Achados de inspeção conduzida por essa Agência que resultaram na condição de insatisfatoriedade devido ao descumprimento de requisitos de qualidade da empresa Haupt Pharma Livron, fabricante
do diluente que acompanha a vacina da raiva.
Resolução Específica nº : 00136/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: BION ENTERPRISES LTDA. (FABRICANTE); MEDIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 68.814.961/0001-73 (DETENTORA DO REGISTRO)
Produto: CHLAMYDIA PNEUMONIAE SUBSTRATE SLIDES, registro nº 10259610110
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Revogação Parcial
Observação: Revogar parcialmente a Resolução-RE nº 642 de 10 de março de 2017, republicada no D.O.U. nº 59, em 27/03/2017, Seção 1, fl. 88, excluindo das determinações contidas no artigo 1º, a
suspensão da importação, distribuição, comercialização e uso do produto.
Motivação: Provimento da Apelação Cível n. 0022946- 57.2012.4.03.6100 - TRF 3ª; decisão da Diretoria Colegiada na Reunião Ordinária Interna - ROI 002/2017 de 21/02/2017; publicação da Resolução RE n°
2.502, de 21 de setembro de 2017, contendo a concessão da Certificação de Boas Práticas de Fabricação-CBPF no D.O.U. nº 184 de 25 de setembro de 2017 referente ao fabricante.
Resolução Específica nº : 00135/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: BODITECH MED INCORPORATED - CORÉIA DO SUL (FABRICANTE); BIOSYS LTDA. (DETENTORA DO REGISTRO)
Produto: Ichroma UNIVERSAL CONTROL (registro 10350840276)
Lote, fabricação e validade: Todos
Produto: i-CHROMA Tn-I Control (registro 10350840274)
Lote, fabricação e validade: Todos
Produto: ichroma CARDIAC CONTROL (registro 10350840275)
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Revogação Parcial
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Observação: Revogar parcialmente a Resolução-RE nº 642 de 10 de março de 2017, republicada no D.O.U. nº 59, em 27 de março de 2017, Seção 1, fl. 88, no que tange à suspensão da importação,
distribuição, comercialização e uso dos produtos.
Motivação: Provimento da Apelação Cível n. 0022946- 57.2012.4.03.6100 - TRF 3ª; decisão da Diretoria Colegiada na Reunião Ordinária Interna - ROI 002/2017 de 21/02/2017; publicação da Resolução RE n°
2.960, de 9 de novembro de 2017, contendo a concessão da Certificação de Boas Práticas de Fabricação-CBPF, no D.O.U. nº 217 de 13 de novembro de 2017 referente ao fabricante.
Resolução Específica nº : 00134/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: DESCONHECIDA
Produto: MULTY AMARGO
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Suspensão da Divulgação
Observação: Proibição, em qualquer veículo de comunicação, da publicidade do produto que apresente alegação terapêutica.
Motivação: Publicidade do produto com alegação terapêutica e sem registro na Anvisa, divulgado no sitio eletrônico: www.https://multydistribuidora.mercadoshops.com.br.
Resolução Específica nº : 00133/2018 - Data de publicação : 22/01/2018
Empresa: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A (CNPJ 61.190.096/0001-92)
Produto: PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO, 40 mg pó liófilo
Lote, fabricação e validade: 474215A (Val. 06/2018)
Ações de fiscalização:
Interdição cautelar
Observação: Interdição cautelar do lote do medicamento.
Motivação: Laudo de Análise Fiscal inicial nº. 1759.1P.02017, emitido pelo LACEN/BA, referente ao medicamento genérico que apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de aspecto.
Resolução Específica nº : 00213/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: MARCOLINO JOSE DA ROCHA - ME, nome fantasia FITO ALIMENTOS, CNPJ 19.449.248/0003-24
Produto: SENE, marca Fito Alimentos - Chás & Ervas
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Recolhimento
Observação: Proibir a fabricação, distribuição, comercialização e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Laudo de Análise Definitivo 1878.1P.0/2017, emitido pelo LACEN -FUNED, com resultado insatisfatório para o parâmetro pesquisa e identificação de elementos histológicos; o produto contém em sua
composição a espécie vegetal Sene (Senna sp.), a qual não é autorizada pela legislação de alimentos para o preparo de chás.
Resolução Específica nº : 00187/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: FRIGORÍFICO JAHÚ LTDA, CNPJ 61.286.613/0001-21
Produto: FILÉ DE PEIXE CONGELADO POLACA DO ALASKA, marca Buona Pesca
Lote, fabricação e validade: L20-9304 (Val. 01/2018)
Ações de fiscalização:
Proibição da comercialização
Proibição da distribuição
Recolhimento
Observação: Proibir a comercialização, distribuição e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Laudo de Análise Fiscal Definitivo n. 845.CP/2017, emitido pelo IAL - LACEN-SP, com resultado insatisfatório para pesquisa de parasitos, o qual acusou presença de cestóides da Ordem Trypanorhynca,
que evidencia matéria estranha indicativa de risco.
Resolução Específica nº : 00186/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0004-07 (DISTRIBUIDOR)
Produto: FILÉ DE PEIXE CONGELADO POLACA DO ALASCA, marca Qualitá
Lote, fabricação e validade: A170216036J (Val. 16/02/2019)
Ações de fiscalização:
Proibição da distribuição
Recolhimento
Proibição da comercialização
Observação: Proibir a comercialização, distribuição e o recolhimento do estoque existente no mercado
Motivação: Laudo de Análise Fiscal Definitivo n. 1197.CP.0/2017, emitido pelo IAL - LACEN-SP, com resultado insatisfatório para pesquisa de parasitos, o qual acusou presença de cestóides da Ordem Trypanorhynca
e nematóide da Família Anisakidae, que evidencia matéria estranha indicativa de risco.
Resolução Específica nº : 00185/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: FLOR DO CAMPO COMÉRCIO E RETALHAMENTO LTDA, CNPJ 02.828.830/0001- 37
Produto: ERVA CIDREIRA (Lippia alba), marca Flor do Campo
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Recolhimento
Observação: Proibir a fabricação, distribuição, comercialização e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Laudo de Análise declarado definitivo 3083.1P.0/2017, emitido pela FUNED, com resultado insatisfatório para o parâmetro pesquisa e identificação de elementos histológicos; o produto contém em sua
composição a espécie vegetal Lippia alba, a qual não é autorizada pela legislação de alimentos para o preparo de chás.
Resolução Específica nº : 00184/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: INDUSTRIA DE ALIMENTOS PAULISTA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
Produto: AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, marca FÁTIMA
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Recolhimento
Observação: Proibir a fabricação, distribuição, comercialização e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: A empresa não está devidamente licenciada pela autoridade sanitária do município de São Paulo.
Resolução Específica nº : 00183/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: DA FAZENDA SLL COGUMELO LTDA-ME, CNPJ 06.236.116/0001-00
Produto: SEM DOLLOR STRATUS COM SUCUPIRA BRANCA
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Recolhimento
Observação: Proibir a fabricação, distribuição, comercialização e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: O composto Sucupira Branca não se enquadra como insumo alimentar.
Resolução Específica nº : 00174/2018 - Data de publicação : 26/01/2018
Empresa: ATTIVOS MAGISTTRAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 10.769.880/0001-19
Produto: Mistura para o preparo de Matchá sabor limão com gengibre, marca PHOLIAS e NATI PHOLIANEGRA
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Suspensão da Divulgação
Recolhimento
Observação: Proibir a fabricação, distribuição, comercialização e divulgação; suspensão de todas as publicidades e propagandas que atribuam propriedades terapêuticas, de saúde ou funcionais não autorizadas;
o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Divulgação e comercialização do produto que apresenta na composição o ingrediente PholiaNegra (Ilex sp), sem comprovação de segurança para consumo como alimento, sem registro sanitário e
contendo alegações não autorizadas; divulgação de produtos da marca PHOLIAS, KOLATRIX, KRILLA e NATI MORUSIL K, por meio de folhetos, “informes científicos” e outros materiais de publicidade.
Resolução Específica nº : 03414/2017 - Data de publicação : 28/12/2017
Empresa: LATICÍNIOS FRIOLACK LTDA - ME
Produto: QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO E INTERFOLHADO
Lote, fabricação e validade: 290 (11/11/2017 - 09/02/2018)
Produto: QUEIJO MUSSARELA FATIADO
Lote, fabricação e validade: 303 (30/10/2017- 28/01/2018)
Produto: QUEIJO COALHO
Lote, fabricação e validade: 312 (06/11/2017 - 04/02/2018)
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Ações de fiscalização:
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Recolhimento
Observação: Proibir a distribuição e a comercialização e o recolhimento dos estoques existentes no mercado.
Motivação: O comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, em decorrência da presença de Listeria monocytogenes em lotes dos produtos.
Resolução Específica nº : 00204/2018 - Dat a de publicação : 16/02/2018
Empresa: DESCONHECIDA
Produto: KIT SAÚDE TOTAL (X-NUTRI SLIM, BELTCLIN SB THERMO PRO 25 e FIBER & JUICE - DETOX)
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Suspensão da Divulgação
Observação: Proibir a fabricação, distribuição e comercialização; suspender todas as propagandas e publicidades que atribuam propriedades terapêuticas, de saúde ou funcionais, veiculadas nos sítios eletrônicos
www.kitsaudetotal.com.br e www.vivertotal.com. br.
Motivação: Os produtos X-NUTRI SLIM e BELTCLIN SB THERMO PRO 25 não possuem o devido registro obrigatório. As determinações desta Resolução aplicam-se a qualquer tipo de mídia, não se restringindo
aos sítios eletrônicos citados
Resolução Específica nº : 00223/2018 - Dat a de publicação : 26/01/2018
Empresa: DESCONHECIDA
Produto: ANDES PRIME RED MACA PERUANA
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da importação
Suspensão da Distribuição
Proibição da comercialização
Suspensão da Divulgação
Observação: Proibir a importação, distribuição e comercialização; Suspender todas as propagandas e publicidades que atribuam propriedades terapêuticas, de saúde ou funcionais ao produto, no sítio eletrônico
http://www.kitparaengravidar.com.br.
Motivação: O produto não possui o devido registro obrigatório. As determinações previstas aplicam-se a qualquer tipo de mídia, não se restringindo ao sítio eletrônico citado.
Resolução Específica nº : 00214/2018 - Dat a de publicação : 26/01/2018
Empresa: BENESSERE SOLUÇÕES NATURAIS LTDA. ME, CNPJ 19.845.745/0001-80
Produto: KIT ANTIFUMO BENESSERE
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da comercialização
Suspensão da Divulgação
Suspensão do Uso
Recolhiment
Observação: Proibir a fabricação, comercialização, divulgação, uso e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Divulgação e comercialização do produto pelo site www.parei-de-fumar.com, contendo indicações não comprovadas e irregulares na propaganda e publicidade.
Resolução Específica nº : 00188/2018 - Dat a de publicação : 26/01/2018
Empresa: BENESSERE SOLUÇÕES NATURAIS LTDA-ME, CNPJ 19.845.745/0001-80 (DISTRIBUIDORA)
Produto: KIT ANTIFUMO ANTÍDOTUS
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da comercialização
Suspensão da Divulgação
Suspensão do Uso
Recolhimento
Observação: Proibir a fabricação, comercialização, divulgação, uso e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Divulgação e comercialização do produto pelos sites antidotus.com.br e paredefumar.net.br, sem registro e contendo indicações não comprovadas e irregulares na propaganda e publicidade.
Resolução Específica nº : 00173/2018 - Dat a de publicação : 26/01/2018
Empresa: DESCONHECIDA
Produto: CHITOSAN + ASSOCIAÇÕES, marca POWERLIP
Lote, fabricação e validade: Todos
Ações de fiscalização:
Proibição da fabricação
Proibição da distribuição
Proibição da comercialização
Suspensão da Divulgação
Observação: Proibir a fabricação, distribuição, comercialização e divulgação; suspensão de todas as publicidades e propagandas incluindo as presentes no site www.powerlip.com.br e quaisquer outros veículos.
Motivação: Divulgação e comercialização do produto sem registro e com alegações para emagrecimento

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

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 46/17 – 775/17- publicada em: 10/01/2018 . 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 – ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL/CLORO ATIVO, marca DACLOR, lote 17/248 E11, fab. 9/2017, 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 3799.1P.0/2017/IOM/FUNED – INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio teor de cloro.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 47/17 – 771/17- publicada em: 10/01/2018 .  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/MÚLTIPLO USO/DESINFETANTE DE USO GERAL, marca Q BOA, lote L1-1447, fab. 8/6/2017, val. 8/6/2018, fabricado por INDÚSTRIAS ANHEMBI LTDA., CNPJ:
55.116.131/0001-20, localizada na RUA ANDRÉ ROVAI, N. 481, BAIRRO/DISTRITO: BONFIM, OSASCO – SP, CEP: 06233-150, considerando Laudo de Análise 3741.1P.0/2017/IOM/FUNED - INSATISFATÓRIO
quanto ao ensaio de análise de rotulagem pelo fato da embalagem primária estar em desacordo com a Resolução RDC 59/10/ANVISA, artigo 12 por apresentar divergências entre o rótulo registrado e o rótulo
comercializado.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 1/18 – 21/18- publicada em: 18/01/2018 . O Superintendente de Vigilância Sanitária –
Presidente da Gerência Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de acordo com os incisos I, II e IV do Artigo 3º da Resolução nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA CAUTELARMENTE E SUSPENDE A
COMERCIALIZAÇÃO E USO, em todo o estado de Minas Gerais, o produto Natus Bel – Ervas para Diabéticos, fabricado pela empresa Erva Day Ind. Com. Prod. Naturais Ltda., considerando que o mesmo contém
alegações terapêuticas e não possui registro na ANVISA e que o CNPJ: 04.323.416/0001-66 informado no rótulo não é válido.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 2/18 – 503/17- publicada em: 24/01/2018 .  O Superintendente de Vigilância Sanitária –
Presidente da Gerência Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de acordo com os incisos I, II e IV do Artigo 3º da Resolução nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA CAUTELARMENTE, SUSPENDE A
PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E USO, em todo o estado de Minas Gerais todos os produtos da marca KMG COSMETIC, sem registro na ANVISA, fabricado por empresa desconhecida, sem endereço e em
cujo rótulo consta CNPJ: 07.791.701/0001-91, código EAN 7509997006970.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 4/18 – 16/18- publicada em: 12/01/2018 .  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/ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E GERMICIDA - BACTERICIDA, marca MAYOR, lote 046, fab. 27/9/2017, val. 6 MESES, fabricado por MAYOR
QUÍMICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 17.310.327/0001-62, localizada na RUA DOIS, N. 86, BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL, GOVERNADOR VALADARES – MG, CEP:
35040-600, considerando Laudo de Análise 4492.1P.0/2017/IOM/FUNED - INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio de teor de cloro.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 6/18 – 19/18- publicada em: 18/01/2018 . 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 GEL FIX – FIXAÇÃO MÉDIA/CABELOS COM ESTILO/LONGA DURAÇÃO/SEM ÁLCOOL/ASPECTO MOLHADO E COM BRILHO/VITAMINADO, marca KANECHOM, lote 230617023, val. 6/2020, fabricado
por SNC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA., CNPJ: 01.182.125/0002-23, localizada na RUA ALDEMIRO FERNANDES TORRES, N. 1.720, BAIRRO/DISTRITO: JAQUELINE, BELO HORIZONTE – MG, CEP:
31780-220, considerando Laudo de Análise 4525.1P.0/2017/IOM/FUNED - INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio de determinação do pH.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 7/18 – 1/18- publicada em: 27/01/2018 .  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
16474499 à 16474999, totalizando 501 (quinhentas e uma) notificações, concedidas pela Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares, uma vez que foram extraviadas. A
constatação do extravio ocorreu em 11/12/2017, conforme declarado no Boletim de Ocorrência n. CIAD/P-2017-50294030 e número de REDS 2017-039869557- 001.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 8/18 – 30/18- publicada em: 27/01/2018 .  O Presidente da Gerência Colegiada da SVS, no



QUARTA-FEIRA, 28 DE  FEVEREIRO DE 2018  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG - 5

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
10418001 à 10419500, totalizando 1.500 (mil e quinhentas) notificações, concedidas pela Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, uma vez que foram extraviadas. A constatação
do extravio ocorreu em 18/10/2017, conforme declarado no Boletim de Ocorrência n. M2312-2018-0000007 e número de REDS 2018-000293194- 001.

NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 9/18 – 43/18- publicada em: 27/01/2018 .  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” com numeração 22.603-101 a
22.603-900, e também as numerações entre 22.599-101 a 22.601-101 totalizando ambas, 2.800(Duas Mil e oitocentas) folhas de notificação. A constatação do extravio ocorreu em 04/01/2018, na Rua João Batista
de Carvalho, 41, centro de Alpinópolis/MG, conforme declarado no Boletim de Ocorrência M5051-2018-0000030 e Número de REDS 2018-000486260-001.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 10/18 – 627/17- publicada em: 30/01/2018 .  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 DETERGENTE PARA USO GERAL - DETERGENTE KLIN NEUTRO, marca KINTANA, lote 461, fabricado por SOKIMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA - EIRELI - EPP, CNPJ: 25.795.451/0001-93, localizada
na RODOVIA MG 111, KM 79,5 – BOM PASTOR – MANHUAÇU – MG, CEP: 36900-000, considerando os seguintes laudos INSATISFATÓRIOS referentes ao lote 461 quanto ao ensaio de análise de ASPECTO
emitidos pela FUNED: · LAUDO DE ANÁLISE 4526.1P.0/2017, LOTE 461, data de fabricação: 25/01/2017 e data de validade 25/01/2019 · LAUDO DE ANÁLISE 4540.1P.0/2017, LOTE 461, data de fabricação: 31/
01/2017 e data de validade 31/01/2019 · LAUDO DE ANÁLISE 4541.1P.0/2017, LOTE 461, data de fabricação: 24/01/2017 e data de validade 24/01/2019 · LAUDO DE ANÁLISE 4542.1P.0/2017, LOTE 461, data de
fabricação: 30/01/2017 e data de validade 30/01/2019 · LAUDO DE ANÁLISE 4543.1P.0/2017, LOTE 461, data de fabricação: 27/01/2017 e data de validade 27/01/2020

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 11/18 – 47/18- publicada em: 03/02/2018 .  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 DESINFETANTE DOCE LAR - marca OPMIL, fabricado por OPMIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME, CNPJ: 26.307.430/0001- 44, localizada na RUA VEREADOR SÉRGIO
LEOPOLDINO ALVES, 145 – CIDADE INDUSTRIAL – SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP, CEP: 13.456-166, considerando que o produto não possui notificação/registro na ANVISA e a empresa não possui
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) e Alvará Sanitário.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 12/18 – 1037/16- publicada em: 03/02/2018 .  O Superintendente de Vigilância Sanitária,
Presidente da Gerência Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de acordo com o(s) inciso(s) I, II do Artigo 3º da Resolução nº 2999 de 16/11/2011, determina a interdição cautelar e suspensão da produção e
comercialização de produtos sujeitos a controle sanitário em todo estado de Minas Gerais, a saber, malhas de compressão para tratamento de pessoas com queimadura e linfedema e peças de vestuário para
utilização pós cirurgia plástica, fabricado pela empresa Confecção de Talas Marília EIRELI – EPP, CNPJ 18.959.239/0001-59, situada à rua Xavier de Gouveia, n. 50, bairro: Grajaú, Belo Horizonte/MG, considerando
a lavratura do termo nº 23/2017 pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte.

NOTIFICAÇÃO DA  GERÊNCIA COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  DVMC.SVS. n. 14/18 – 737/17- publicada em: 08/02/2018 .  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, dos produtos Creme São Raizeiro e Amargo São Raizeiro, comercializados pela empresa Proervas do Brasil Indústria e Comércio e Representação Ltda., CNPJ 23.724.190/0001-
95, localizada na Avenida Napoleão Faissol, 904, Bairro Monte Verde, Ituiutaba/MG, por meio do sítio eletrônico https://www.proervasdobrasil.com.br/sao-raizeiro, considerando que os mesmos possuem alegações
terapêuticas e não possuem registro na Anvisa.

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA  COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  Nº. 01/2018/DVA/SVS- publicada em: 1 1/01/2018.  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 01/2018, referente ao produto: Fubá de Milho; marca: Araras; data de fabricação: 15/09/2017; data de validade: 15/03/2018; lote: 402,
fabricado por: Arara Gêneros Alimentícios Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 86.550.167/0001-41, localizada na Rua Ana Jacinto Rios, nº 819, Campo Belo - Minas Gerais, CEP: 37.270-000, por representar risco
de agravo à saúde do consumidor, em virtude de apresentar 1,22 ± 0,12 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, 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 5035.1P.0/2017, emitido pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias – IOM/FUNED (LACEN/MG).

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA  COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  Nº. 02/2018/DVA/SVS- publicada em: 1 1/01/2018.  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 02/2018, referente ao produto: Fubá Enriquecido com Ferro e Ácido Fólico; marca: BH; data de fabricação: 18/11/2017; data de validade:
18/07/2018; lote: 73063A, fabricado por: Alnutri Alimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 07.747.780/0001-87, localizada na Rodovia BR 040, Km 691, Bairro Morada Nova, Contagem - Minas Gerais, CEP:
32.145-480, por representar risco de agravo à saúde do consumidor, em virtude de apresentar 3,65 ± 0,43 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, 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 5086.1P.0/2017, emitido pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias – IOM/
FUNED (LACEN/MG).

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA  COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  Nº. 03/2018/DVA/SVS- publicada em: 18/01/2018.   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 03/2018, referente ao produto: Canela em pó; marca: Santa Bárbara; data de fabricação: 02/08/2017, data de validade: 02/08/2020; lote:
vide data de fabricação/validade; embalado e distribuído por: Comercial Santa Barbara Ltda, inscrita no CNPJ sob o número: 01.875.019/0001- 44, localizada na Rua Luciano Villaça, nº 1390, Jardim Aviação,
Franca/SP, CEP: 14.404-281, 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 (02 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 3113.1P.0/2017, emitido pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias – IOM/FUNED (LACEN/MG).

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA  COLEGIADA  DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  Nº. 04/2018/DVA/SVS- publicada em: 10/02/2018 .  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 04/2018, referente à TODOS os lotes e validades de TODOS os produtos produzidos por: Indústria e Comércio Sabor Carnes Ltda.-ME,
inscrita no CNPJ sob o número: 20.725.533/0001-48, Rodovia Dr. Otavio Costa, nº 1700, Lote: 03, , Dr. Lund, CEP 33.600-000, Pedro Leopoldo/MG, por ser produzido por empresa sem registro no órgão sanitário
competente, conforme prevê a Lei 1.283 de 18 de dezembro de 1950, sendo, portanto, desconhecidas as condições higiênico-sanitárias em que os produtos foram fabricados, conforme informado pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária através de correspondência eletrônica em 05 de fevereiro de 2018.

Sinvaldo Pereira da Silva
Gerente de V igilância Sanitária

Autoridade Sanitária
Montes Claros-MG

A MCTRANS, Empresa Pública Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 05.097.946/0001-31,
com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, sem número, Terminal Rodoviário, Bairro
Canelas, Montes Claros, MG, informa que foram firmados os Contratos abaixo relacionados,
nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações:

Processo n° 007/2018
Pregão 004/2018

Contrato nº.  006/2018     Valor: R$ 5.858,44
Contrat ada: COMERCIAL GUTEMBERG LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Prazo de V igência: 21/02/2018 a 31/12/2018

Contrato nº.  007/2018     Valor: R$ 17.610,78
Contrat ada: PASCELLY E CIA LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Prazo de V igência: 21/02/2018 a 31/12/2018

Contrato nº.  008/2018     Valor: R$ 7.035,70
Contrat ada: ROSENEIDE DA SILVA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Prazo de V igência: 21/02/2018 a 31/12/2018

Montes Claros – MG, 27 de fevereiro de 2018.
VITOR FLÁVIO JARDIM MURT A

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTRANS
Prefeitura Municip al de Montes Claros

Aviso de Alteração de Edit al
Pregão Eletrônico Nº 0022/2018

Processo Nº 0032/2018

O pregoeiro deste Município, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
vem comunicar a necessidade de retificar o EDITAL DA LICITAÇÃO cujo
objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de máquinas pesadas e caminhões,
sob o regime de horas/máquinas para atender a demanda da Secretaria de
Infraestrutura e Planejamento Urbano do município de Montes Claros - MG,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros, na
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União
todos do dia 16 de fevereiro de 2018. Face a necessidade de se promover
alterações no Anexo I – Termo de Referência do instrumento convocatório, o
Município de Montes Claros, observando os princípios da isonomia e da ampla
concorrência, resolve pela RETIFICAÇÃO do Anexo I – Termo de Referência
do instrumento convocatório.
Altera-se a data do certame obedecendo os prazos legais:
Recebimento das propost as: até às 08h00min do dia 13 de março de 2018.
Abertura das propost as: às 08h00min do dia 13 de março de 2018.
Início da disput a: às 09h00min do dia 13 de março de 2018.
O Edit al Está disponível nos sítios www.montesclaros.mg.gov .br/Central
de Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-e.com.br .

Montes Claros, 27 de fevereiro de 2018.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro
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��M0)BD ��*0)B-*D+ 10,01,1*0- )0D�)0
���-B+/ ��*0)BB/D+ 0/,00,1*0- ))B�01
���()DD ��*0)BBBD/ 0+,00,1*0- -/+�+0
��
B++) ��*0)BD*/D 0),*0,1*0D ))B�01
��
BD-( ��*0)01BD- 1*,*0,1*0D ))1�)*
��.*11* ��*0)1-DD/ *(,*0,1*0D )B)�10
��.(D+) ��*0)1-D-0 00,*0,1*0D ))/�D*
���BD1( ��*0)01B-/ *(,*0,1*0D ))/�D*
��O/)+( ��*0)B1*(- +*,0*,1*0- ))B�0B
��M)*/- ��*0)BD+0( 0D,*0,1*0D -/+�+1
��R0(/0 ��*0)B/0(* 00,01,1*0- ))B�01
���)11D ��*0)B-/)B 01,*0,1*0D ))*�(*
��
B-)1 ��*0)B)-+/ *D,01,1*0- ))*�(*
��
D0/- ��*0)BD-*) 0-,*0,1*0D ))B�01
���1))- ��*0)1D0*D 11,*0,1*0D ))/�D*
���+*1D ��*0)B-DB) */,*0,1*0D ))/�D*
���+D)D ��*0)01B0/ +0,01,1*0- -+/�/1
���B*B* ��*0)BD))- 0-,*0,1*0D )10�)1
���/**B ��*0)B/+0/ 0(,01,1*0- -/+�+0
��LB0(- ��*0)B//B0 00,01,1*0- ))/�D*
���)(D- ��*0)B/0D- 1-,01,1*0- ))B�01
��P0-01 ��*0)B-**B 11,01,1*0- /)+�**
��M+)/+ ��*0)B)+(/ 00,01,1*0- -/+�+0
��M/)0- ��*0)BD-*D 0(,*0,1*0D ))B�01
�J�1/)0 ��*0)B)**B *(,*0,1*0D ))B�01
�J�+*0B ��*0)B/)-1 1D,01,1*0- ))B�01
�J�B0D/ ��*0)01-/D 10,*0,1*0D ))/�D*
�J�BB-0 ��*0)01-/+ 1*,*0,1*0D ))*�(*
�J@BB(0 ��*0)*)*+* 00,01,1*0- ))/�D*
�@�1/DD ��*0)1-D10 *-,*0,1*0D )0(�+*
�@�1-0( ��*0)1-0(- 00,01,1*0- )/1�11
�@�)B1* ��*0)1-DB) *-,*0,1*0D ))/�D*
�@%1B*) ��*0)B/+D- *D,01,1*0- ))B�0B
�@N0B(1 ��*0)B/+1+ 00,01,1*0- ))B�01
�@N0B(1 ��*0)B//-- 0(,01,1*0- -/1�)0
�@N+/BB ��*0)01B*1 10,01,1*0- )B)�10
�@N+-/- ��*0)BD*(- 00,*0,1*0D )//�)*
�@N+D0D ��*0)B/1*D *(,01,1*0- ))B�01
�@
(1-( ��*0)1-0)/ 10,01,1*0- ))*�(*
�@�0*01 ��*0)B+)*) */,01,1*0- /D)�D*
�@P+(0+ ��*0)B)+D+ 1-,00,1*0- ))/�D*
�@RB/+- ��*0)B/+*) 10,01,1*0- ))B�0B
�@R(//B ��*0)0D)/B */,*0,1*0D /*)�*0
�P�DD)D ��*0)BB11/ 1(,00,1*0- ))B�01
�P�(1+D ��*0)B/1+D 00,*0,1*0D )B/�**
�P%(B-1 ��*0)B/1D- *D,01,1*0- ))/�D*
�P
1/-) ��*0)B/+/1 00,01,1*0- ))B�01
�P�+1+1 ��*0)B-*-D 1/,01,1*0- ))/�D*
�P�//0( ��*0)B/B)- 0B,01,1*0- ))B�0+
�P�D0/( ��*0)B-+)0 1-,01,1*0- ))/�D*
�P�D1/B ��*0)B(1(* 00,01,1*0- )//�)*
�P�DB1B ��*0)B-+D+ 1D,01,1*0- ))/�D*
�P�D--B ��*0)B--B- */,*0,1*0D ))*�(*
�P�(/1( ��*0)B--1+ *D,*0,1*0D ))/�D*
�PJ-1++ ��*0)BDDBD 1B,*0,1*0D )-+�D*
�P@/B(0 ��*0)B/(0* 11,01,1*0- )0D�)1
�ON0D/B ��*0)B-/1/ *+,*0,1*0D -/+�+0
�OP-//* ��*0)BB1+( 10,01,1*0- -/+�+0
�OMB--( ��*0)1-0-B +0,01,1*0- ))/�D*
�OMB(/+ ��*0)B-+*) 1-,01,1*0- ))/�D*
�OR100B ��*0)BD-*/ 0-,*0,1*0D ))B�01
�M�+*(/ ��*0)1--0* *+,*0,1*0D ))/�D*
�ME(D1/ ��*0)B/(D1 10,01,1*0- -/+�+0
�M5+-1( ��*0)B)DB+ 01,01,1*0- ))B�01
�MN+B1/ ��*0)B/D0- *+,*0,1*0D ))B�01
�M$/1*B ��*0)B/0-B 0/,01,1*0- ))/�D*
�M$/B0- ��*0)B)--) 1D,00,1*0- /*B�01
�M$/BD) ��*0)01/-( 01,*0,1*0D )10�)1
�M�/)-/ ��*0)B)B*+ 1B,00,1*0- )-+�D*
�ML((*+ ��*0)B)(-/ *),*0,1*0D )0D�)0
�M�--B) ��*0)B)1D1 1B,00,1*0- ))B�01
�M�0)D* ��*0)B-B1- *),*0,1*0D ))B�0B
�MJ0B-1 ��*0)B-/0/ 0*,*0,1*0D -+/�/1
�MPB11( ��*0)B-//( 0),*0,1*0D )B/�**
�MPB)1) ��*0)B//+) 01,01,1*0- ))/�D*
�MRD0/0 ��*0)B)))1 +*,00,1*0- ))B�01
�R>+)1( ��*0)B)-(B 0),*0,1*0D ))/�D*
�R>+))- ��*0)1--*- *+,*0,1*0D ))B�00
�R�/)/( ��*0)B)B*0 1B,00,1*0- /*)�*0
�R%**+/ ��*0)B/)-B 1D,01,1*0- ))B�01
�R%+)// ��*0)B-/10 *1,*0,1*0D /*)�*0

�R�)BB+ ��*0)1-DDB *(,*0,1*0D ))1�)*
�R�)-00 ��*0)1-*10 */,*0,1*0D -+/�/1
�R5+DB/ ��*0)B-1B) 1(,01,1*0- -/1�)0
�R5B1/B ��*0)B-B(0 0),*0,1*0D )0D�)0
�R5)B/0 ��*0)B-B*1 1D,01,1*0- ))/�D*
�R$*D+0 ��*0)BBD(* 10,00,1*0- ))B�0B
�R$*D+0 ��*0)0(/+* 1/,01,1*0- -*)�/0
�R
/00B ��*0)B/DB1 1+,01,1*0- ))/�D*
�R
/1D0 ��*0)BD++D 01,*0,1*0D -/+�+0
�R
/++/ ��*0)BDB-B 0-,*0,1*0D -/+�+0
�RL)/(+ ��*0)B+-++ *-,00,1*0- ))B�01
�RLD+/+ ��*0B/++(( 0*,01,1*0- -+/�/1
�R�(-/0 ��*0)B-/*B *),*0,1*0D ))B�0B
�RPB*BD ��*0)B/1-0 *D,01,1*0- ))/�D*
�RPBB0* ��*0)B/1*( *(,01,1*0- ))/�D*
�RR0)(B ��*0)1-*+1 *D,*0,1*0D )))�**
�RR0/11 ��*0)0D//D 0(,01,1*0- )-+�D*
�RR1+)+ ��*0)1-1D) 0+,01,1*0- )//�)*
�RR1B+/ ��*0)1-)+1 *1,*0,1*0D )D0�(1
K�E*(** ��*0)BBDB1 0-,00,1*0- -1+�B*
K�E*(** ��*0)BBDB+ 0-,00,1*0- /)+�**
K��+000 ��*0)BBB(+ 10,01,1*0- ))/�D*
K��++/0 ��*0)B//(- 1/,01,1*0- ))B�01
K��BDBD ��*0)B))11 1(,00,1*0- ))B�01
K��(B/+ ��*0)B-*)+ 1D,01,1*0- ))B�01
K�K)(B/ ��*0)B-0/1 0(,01,1*0- /*B�01
K�5BB)* ��*0)B/)// 1-,01,1*0- ))B�01
K�5BB)* ��*0)0((*1 0(,*0,1*0D -+/�/1
K�5(01) ��*0)0(-(* 1-,*0,1*0D )BD�-*
K�N()0* ��*0)B-(D* 0(,*0,1*0D ))B�0B
K�.)B/* ��*0)B-+1/ 1D,01,1*0- -/+�+0
K�.DBB* ��*0)*)*1D 00,01,1*0- ))B�0+
K��+0++ ��*0)BB+0( 1-,00,1*0- ))B�01
K��+(+( ��*0)B)BDB 1D,00,1*0- ))B�01
K��B11- ��*0)B/*)) *),01,1*0- -/+�+1
K��B+1- ��*0)B//(/ 1/,01,1*0- -/+�+0
K��)/-0 ��*0)B--B* 0/,*0,1*0D ))B�0B
K��)D-D ��*0)B/+1( 00,01,1*0- ))B�01
K�J0+*1 ��*0)B)/D1 0D,01,1*0- ))B�01
K�@0(+D ��*0)*B/1* 0/,01,1*0- ))/�D*
K�R+0B0 ��*0)B-*-/ 1/,01,1*0- )//�)*
KE�1*-/ ��*0)B/((+ 1B,01,1*0- ))/�D*
KE
+B-B ��*0)B-1/) 1(,01,1*0- /)+�**
KE.0+-- ��*0)B)(/( *B,*0,1*0D /*B�01
KE.0B() ��*0)0D(-D 0/,01,1*0- ))B�0B
KE.)-)- ��*0)B10-D 0-,*0,1*0D -/+�+1
KEL/+-0 ��*0)B(*B( 11,*0,1*0D -+/�/1
KE�D**0 ��*0)B-11( 1/,01,1*0- ))1�)*
KE�**)0 ��*0)B)(1* 1D,01,1*0- /*B�01
KEPD0/* ��*0)1-B0( *),*0,1*0D /)+�**
KEPD0/* ��*0)1-B1* *),*0,1*0D -1+�B*
KEO*-/+ ��*0)1-)/0 1D,01,1*0- )D0�(1
KER++)0 ��*0)B/0*( 0+,01,1*0- -/+�+0
K��BB() ��*0)1-D(0 00,*0,1*0D ))*�(*
K�E0BD) ��*0)0(--+ 1),00,1*0- ))/�D*
K�E0/01 ��*0)BD/)B 11,*0,1*0D -/+�+0
K�E0(*) ��*0)B/BD- 01,01,1*0- ))/�D*
K�E1+1/ ��*0)B(**B 1*,*0,1*0D )-+�D*
K�E+0*/ ��*0)01/D1 1*,*0,1*0D /*)�*0
K�E+(B- ��*0)B--D/ *),*0,1*0D ))/�D*
K�EBD+1 ��*0)B-00D 1D,01,1*0- -+/�/1
K��*+-D ��*0)B(B*1 1B,*0,1*0D -/1�)0
K��(-*+ ��*0)BBBD( *D,01,1*0- /*)�*1
K�>*B*/ ��*0)B/*1B *D,01,1*0- ))/�D*
K��D*BB ��*0)01*D0 01,*0,1*0D ))*�(*
K�5B1/* ��*0)B-+++ *1,*0,1*0D ))B�01
K�
/0/+ ��*0)1-B/* +*,01,1*0- )B)�1+
K�
--BB ��*0)B/(1) 0D,01,1*0- -/+�+0
K�
---) ��*0)01+-1 1+,00,1*0- )BD�-*
K�
D**( ��*0)BDB)1 01,*0,1*0D /*B�01
K�
D*/+ ��*0)B)*D* 1),00,1*0- ))B�01
K�
DB1( ��*0)B*/+0 11,01,1*0- ))/�D*
K�
(*/* ��*0)B-BB) *+,*0,1*0D ))B�01
K�
(01+ ��*0)B-D0) 01,*0,1*0D -/+�+0
K�
(+/+ ��*0)01D** 1*,*0,1*0D ))/�D*
K�
()*B ��*0)0(+D- 1*,01,1*0- ))/�D*
K�.0/-+ ��*0)01-(- 01,*0,1*0D ))*�(*
K��*+00 ��*0)BB++) 11,00,1*0- ))B�0+
K��*+00 ��*0)BB++- 11,00,1*0- )D+�)*
K�J*)(0 ��*0)B/BB/ *(,01,1*0- ))/�D*
K�P*B*B ��*0)B-1)B +*,01,1*0- ))B�0B
K�OBBBB ��*0)BD011 *(,*0,1*0D ))/�D*
K�R/D+( ��*0)B)//- 1D,00,1*0- ))B�01
K>�+*(/ ��*0)B))+* +*,00,1*0- ))B�01
K>E+*B* ��*0)B(1(- 1(,*0,1*0D ))B�01
K>�)011 ��*0)BD**( 0),*0,1*0D -*(�(0
K>�B)D* ��*0)1-))B 1+,01,1*0- ))B�0B
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K>%-DD1 ��*0)BD+0) 0D,*0,1*0D ))B�01
K>KB11B ��*0)0(-0B *1,01,1*0- ))/�D*
K>KB11B ��*0)1-0*1 *B,01,1*0- -+/�/1
K>5/))1 ��*0)1-+/( *),*0,1*0D ))/�D*
K>N/DD1 ��*0)BD++( 01,*0,1*0D )//�)*
K>.*1(- ��*0)BB)** 1(,01,1*0- /*B�01
K>.BD+( ��*0)010+- 10,*0,1*0D ))1�)*
K>.B(0+ ��*0)0((/1 1D,01,1*0- ))B�0+
K>.)0(( ��*0)010/+ *1,*0,1*0D )))�**
K>.)0(( ��*0)BD-D/ 0-,*0,1*0D ))/�D*
K>.)B*D ��*0)1-0*D 0B,01,1*0- ))/�D*
K>.)B*D ��*0)BD0/B 0),*0,1*0D ))B�01
K>.)(1D ��*0)B//-D 0(,01,1*0- ))B�01
K>.-++1 ��*0)B/-11 1+,01,1*0- ))B�0+
K>�/0DB ��*0)BD)-/ 1+,*0,1*0D ))B�01
K>�/D+) ��*0)BDD(1 0(,*0,1*0D ))B�0B
K>�-+0B ��*0)BD0-) 01,*0,1*0D /*B�00
K>�B)DB ��*0)B-0+D *),*0,1*0D ))B�0B
K>J/01+ ��*0)1-+(/ 0*,*0,1*0D ))/�D*
K>@D11* ��*0)B(0D0 1+,*0,1*0D ))B�01
K>P*)+) ��*0)1-)DB 0),*0,1*0D )+D�**
K>P*-/0 ��*0)1-+-+ *),*0,1*0D ))/�D*
K>P0)0- ��*0)B)(-- *),*0,1*0D )0D�)0
K>P0(/- ��*0)B/B)* 0+,01,1*0- ))/�D*
K�>1DDD ��*0)1--+0 *+,*0,1*0D )))�**
K�>++DD ��*0)BD0(( 00,*0,1*0D ))B�01
K�>+/B/ ��*0)1-D1- 0*,*0,1*0D ))/�D*
K��B--D ��*0)BDBBD 01,*0,1*0D /)+�**
K��)*1D ��*0)B/+B- 0),01,1*0- ))B�01
K��)D(- ��*0)1-(1/ 1B,*0,1*0D ))/�D*
K��)((- ��*0)B/01) */,01,1*0- ))B�0B
K��)((- ��*0)1-B-/ 11,01,1*0- ))B�0B
K�N+)11 ��*0)B/0B/ */,01,1*0- ))/�D*
K�QB*DB ��*0)B-(B* 01,*0,1*0D -/+�+0
K��*DB- ��*0)B/DB- 1D,01,1*0- -+/�/1
K��*/DB ��*0)B+/)D 10,00,1*0- ))B�01
K��*/DB ��*0)BBDD- 10,00,1*0- ))B�01
K��0)BB ��*0)BB+0* 1-,00,1*0- ))B�01
K��0D/+ ��*0)1-)/) *+,*0,1*0D ))/�D*
K��1*/* ��*0)*)B1* 11,01,1*0- ))/�D*
K��11*D ��*0)B-1)) +*,01,1*0- ))B�0B
K��1-D/ ��*0)B/B)0 0+,01,1*0- ))B�0B
K�J*/-( ��*0)1-*D- *),01,1*0- -+/�/1
K�J+0*+ ��*0)1-1(+ 0/,01,1*0- -/1�)1
K�@++/) ��*0)B-(10 0*,*0,1*0D ))B�01
K�@B+B( ��*0)0(+/1 0D,01,1*0- ))/�D*
K�O-DD* ��*0)B-BB- *+,*0,1*0D ))B�01
K%E0/B) ��*0)B(1-D 1+,*0,1*0D ))/�D*
K%E+((+ ��*0)B/-0) 0/,01,1*0- ))/�D*
K%E)0)D ��*0)0(B/* 1/,00,1*0- ))/�D*
K%�0(/1 ��*0)0(/B- *(,01,1*0- )-+�D*
K%$)-D) ��*0)B-0+1 *),*0,1*0D ))B�0B
K%$)()+ ��*0)010+) 10,*0,1*0D )+D�**
K%$)(-/ ��*0)1-00- 1D,01,1*0- -*/�B*
K%
()(1 ��*0)B)+00 *),01,1*0- ))B�0B
K%�*(DD ��*0)1-11B 0+,01,1*0- ))/�D*
K%�BD0B ��*0)BB-1( 10,00,1*0- ))B�01
K%�(D(( ��*0)B/11) 0B,01,1*0- -/+�+0
K%�+0+0 ��*0)BD1+) 0D,*0,1*0D -/+�+1
K%�B1-1 ��*0)B-1B( 1(,01,1*0- ))B�01
K%�*+*+ ��*0)B/(+D 1/,01,1*0- -/+�+0
K%�-/-- ��*0)B-)*( +*,01,1*0- /)+�**
K%M0DB- ��*0)BD+(+ 1B,*0,1*0D )D0�(B
K%M/00D ��*0)1-*+( 00,*0,1*0D ))/�D*
K��+B)( ��*0)B+/(D 1D,00,1*0- /*)�*1
K��+/(1 ��*0)BD-B/ 0-,*0,1*0D ))B�0B
K��/+0/ ��*0)B)-/+ 1(,00,1*0- ))/�D*
K��(B(( ��*0)B//-/ 0(,01,1*0- ))B�01
K�K-*11 ��*0)B//BB 0+,01,1*0- ))/�D*
K�K-*11 ��*0)BD1/B 00,*0,1*0D -/+�+0
K�51(*0 ��*0)B(0*B 11,*0,1*0D ))B�01
K�5//+* ��*0)B/-BB 0),01,1*0- -/+�+0
K�5//D+ ��*0)B)-*D *0,01,1*0- ))B�01
K�5/DD+ ��*0)B/)B1 00,01,1*0- ))/�D*
K�5/(B* ��*0)01D0D *(,00,1*0- ))/�D*
K�5-)B* ��*0B()/// 0B,01,1*0- ))1�)*
K�5-D*) ��*0)B+)*D 0B,01,1*0- -/+�+0
K�5-((( ��*0)BD11D 01,*0,1*0D -/+�+1
K�5D)*) ��*0)B/1-D *(,01,1*0- )B)�10
K�5D/0+ ��*0)B/1** 00,01,1*0- ))B�01
K�5D-DB ��*0)B/1B- 01,01,1*0- ))/�D*
K�5D-D/ ��*0)BD))B 0),*0,1*0D ))B�01
K�N/-B+ ��*0)B-D(+ 0-,*0,1*0D ))B�01
K�$+01) ��*0)1--)+ 0),*0,1*0D -+/�/1
K��0(1B ��*0)B-B+* *),*0,1*0D )B/�**
K��-)-( ��*0)1-+D* *D,*0,1*0D ))/�D*
K�.+1BB ��*0)B/(/1 1+,01,1*0- ))B�0B

K��+1B( ��*0)B-B)( *B,*0,1*0D ))B�01
K�L1*-- ��*0)1-B-+ 11,01,1*0- ))B�0B
K�L1B-1 ��*0)1-1*+ 0B,01,1*0- /*)�*0
K�L+*/* ��*0)0-)-( 1B,01,1*0- ))(�1*
K�L+0D) ��*0)B)/(B 0D,01,1*0- ))B�01
K�L+B1( ��*0)011*( 0D,*0,1*0D ))*�(*
K�L+DD- ��*0)1-)1) 1B,01,1*0- -*+�*0
K�L+DD- ��*0)1-)1/ 1B,01,1*0- -+/�/0
K�LB*(B ��*0)BD-)1 0-,*0,1*0D ))B�0B
K��BBD+ ��*0)B-+-+ *D,*0,1*0D ))B�01
K��/+D* ��*0)B///1 01,01,1*0- )B/�**
K�@1)0B ��*0)B/(D+ 1*,01,1*0- -/+�+0
K�O(DDB ��*0)B-+D) 1(,01,1*0- )))�**
K�R0-+D ��*0)01/0D 1+,00,1*0- ))*�(*
KK%*D** ��*0)B/BD1 00,01,1*0- -/+�+1
KK%*D** ��*0)B)D*( 01,01,1*0- )0D�)0
KK51-D- ��*0)B)))D *),01,1*0- ))B�01
KK5-(+) ��*0)1-+)0 11,01,1*0- ))/�D*
KKQ-+D* ��*0)0D(-- 0/,01,1*0- ))B�0B
KK$/(0* ��*0)B-()( 0),*0,1*0D ))B�01
KK�*(BB ��*0)BBD-B 11,00,1*0- ))B�01
KKJ*+0D ��*0)BD1D/ 0),*0,1*0D ))B�01
KKJBD+1 ��*0)B(0-+ 1B,*0,1*0D ))B�01
KK@D1B0 ��*0)B)(10 */,01,1*0- /*)�*0
KKO)1*/ ��*0)B(+/B 1B,*0,1*0D )-+�D*
KKM)0/+ ��*0)B//B/ 0+,01,1*0- )//�)*
KKM)1-) ��*0)0((10 1D,00,1*0- )-+�D*
KKM)B-- ��*0)B-B11 1(,01,1*0- )-B�/0
KKM)))) ��*0)BD0+1 0*,*0,1*0D ))/�D*
KKM)(*D ��*0)B)B** 01,01,1*0- -/1�)1
KKM/))0 ��*0)0*0/D 0/,*0,1*0D )B)�10
KKM//0+ ��*0)B-1/B 1D,01,1*0- -/+�+0
KKM/D+0 ��*0)B+B)* 0B,01,1*0- -/+�+0
KKM/D-D ��*0)BD)*D 0/,*0,1*0D ))B�01
KKR)+10 ��*0)B-(0D 01,*0,1*0D ))/�D*
K5�*(*- ��*0)B/+D+ *D,01,1*0- ))B�01
K5�0)D( ��*0)B-1D+ 1-,01,1*0- ))/�D*
K5E*+01 ��*0)B-0D( 1/,01,1*0- )//�)*
K5E*++- ��*0)BD*-+ 0/,*0,1*0D -/+�+1
K5E*/+* ��*0)1-1(/ 0/,01,1*0- )/1�1)
K5E*DD( ��*0)B/-B/ 0),01,1*0- ))/�D*
K5E*(+0 ��*0)BB/D* *B,01,1*0- ))B�01
K5�/*)* ��*0)B//)D 0B,01,1*0- ))/�D*
K5�/)*( ��*0)B/-(0 0/,01,1*0- )//�)*
K5�/-*1 ��*0)BD/-0 1+,*0,1*0D ))B�01
K5�-1-D ��*0)BD0-- 0/,*0,1*0D )-+�D*
K5�-+D* ��*0)B)-(0 01,*0,1*0D ))/�D*
K5�-)-( ��*0)B-DBB */,*0,1*0D ))B�0B
K5�--DD ��*0)1-11- 0+,01,1*0- /*B�01
K5�-D0/ ��*0)BD/// 0(,*0,1*0D )-+�D*
K5�-D0/ ��*0)BD//- 0(,*0,1*0D /*)�*1
K5�DDD/ ��*0B(B0-( 01,01,1*0- ))/�D*
K5�-)D- ��*0)BD0D0 0*,*0,1*0D ))B�01
K5KB+-( ��*0)0(-1( 10,*0,1*0D /*B�01
K5N)-0B ��*0)B-/-D 0-,*0,1*0D )))�**
K5ND()1 ��*0)BBB(* 00,01,1*0- )0(�+*
K5Q1+01 ��*0)B-(11 0*,*0,1*0D -/+�+0
K5Q))D* ��*0)B/-)- 1/,01,1*0- ))B�0B
K5$10(D ��*0)B/)01 0(,01,1*0- )0D�)0
K5$-B*B ��*0)B(**( 1+,*0,1*0D ))B�01
K5
)--B ��*0)BD)D0 0),*0,1*0D ))/�D*
K5�/B/1 ��*0)B-++1 1(,01,1*0- /01�1*
K5�//// ��*0)0(-01 +*,00,1*0- ))/�D*
K5�-/1* ��*0)0(/1( 1/,01,1*0- )-+�D*
K5�(00+ ��*0)B/D)/ *1,*0,1*0D )-+�D*
K5�/-D1 ��*0)BDDBB 0-,*0,1*0D ))/�D*
K5�1*0/ ��*0B(+/*) 1*,01,1*0- )D0�(B
K5�B)() ��*0)B)DB/ 01,01,1*0- ))B�01
K5J-+** ��*0)1-B)B +*,01,1*0- ))/�D*
KN�(+/) ��*0)01-(D 01,*0,1*0D ))/�D*
KN511*B ��*0)B/-B+ 0),01,1*0- )//�)*
KN511*B ��*0)BBB(0 1+,01,1*0- -/+�+1
KN511*B ��*0)B-1-( *1,*0,1*0D -/+�+0
KN511*B ��*0)B)-)- *+,*0,1*0D -/+�+1
KN51B(- ��*0)BD*+0 0D,*0,1*0D ))/�D*
KNN)/D0 ��*0)B+B*) 00,*0,1*0D -/+�+1
KNN)/D0 ��*0)BDB+/ 0/,*0,1*0D )//�)*
KNN-/1) ��*0)01/1D */,*0,1*0D )0D�)0
KN
0BDB ��*0)BD)DB 0/,*0,1*0D -+/�/1
KN
)/(- ��*0)B)B+1 *-,01,1*0- ))/�D*
KN
)((D ��*0)1D0*) 11,*0,1*0D ))/�D*
KN
)((D ��*0)BDD+* 0-,*0,1*0D ))B�01
KN
/**D ��*0)B1(D1 1+,0*,1*0- ))B�01
KN
/10( ��*0)B/+0) 0(,01,1*0- -/+�+1
KN
/BB/ ��*0)BD/00 11,*0,1*0D /*)�*0
KN
/-B* ��*0)B-0+B *),*0,1*0D ))B�0B
KN
-*BB ��*0)1-+/) *),*0,1*0D ))/�D*
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KN
-D(D ��*0)B/(10 0D,01,1*0- ))B�01
KN
-(D1 ��*0)BB)00 +*,00,1*0- ))B�01
KN
D)B0 ��*0)B-*D0 10,01,1*0- )D0�(0
KN
D-DD ��*0)B-*)- 1(,01,1*0- ))B�01
KN
DD10 ��*0)B)1)/ *D,01,1*0- ))B�0B
KN
D(-0 ��*0)B-10* 1-,01,1*0- /*)�*0
KN
(D*B ��*0)BD*/1 00,*0,1*0D ))B�01
KN
(D00 ��*0)1-+)D 1+,01,1*0- )-+�D*
KNLB-B0 ��*0)BD1)D 11,*0,1*0D ))B�0B
KN�B-(- ��*0)B(/+- 1-,*0,1*0D ))/�D*
KN@-1** ��*0)B/)*/ 0B,01,1*0- -/+�+0
KNPB+B+ ��*0)B-/)0 00,*0,1*0D -/+�+0
KNR(B/B ��*0)B)-D( 01,*0,1*0D ))/�D*
KQED+D( ��*0)B/-+) 1+,01,1*0- ))B�0B
KQEDB+B ��*0)B/(B+ 10,01,1*0- ))B�0B
KQ�0))- ��*0)B-(00 0*,*0,1*0D ))/�D*
KQ�)(+) ��*0)B-0*/ 10,01,1*0- ))B�0B
KQ�/*B- ��*0)1-*-+ 0/,*0,1*0D /01�1*
KQ�/010 ��*0)0100+ 11,01,1*0- )B)�10
KQ�/1)- ��*0)B/0B- *D,01,1*0- ))B�01
KQ�/+)0 ��*0B()01B 1D,00,1*0- ))*�(*
KQ�/B*) ��*0)BD(+- 1*,*0,1*0D ))/�D*
KQ�/B-) ��*0)01--0 1+,*0,1*0D ))*�(*
KQ�/BD) ��*0)B-/1D *+,*0,1*0D -/+�+0
KQ�/))0 ��*0)B---+ *),*0,1*0D ))/�D*
KQ�//0+ ��*0)B/0() 1-,01,1*0- ))B�01
KQ�/--D ��*0)01/1) */,*0,1*0D ))1�)*
KQ�/D)0 ��*0)B-+B1 1/,01,1*0- ))/�D*
KQ%B)0- ��*0)B/-D* 0(,01,1*0- ))/�D*
KQ�1(** ��*0)B(*D/ 0(,*0,1*0D ))B�01
KQ�+D+0 ��*0)BB/)0 0D,00,1*0- ))B�0B
KQ�/B0+ ��*0)BD1/( 01,*0,1*0D ))B�01
KQ�D11- ��*0)B+)*( 0B,01,1*0- )-+�D*
KQ�DD*/ ��*0)BD0(D 00,*0,1*0D ))B�01
KQ�(-00 ��*0)B-*-) 1/,01,1*0- ))/�D*
KQQ1/** ��*0)B)BBB 1(,00,1*0- ))/�D*
KQ$*B*( ��*0)00(0/ 0D,01,1*0- )B)�1+
KQ�/)B- ��*0)1-B*/ 1),01,1*0- /*)�*0
KQ�DB+1 ��*0)B)B++ *D,01,1*0- )//�)*
KQL1()0 ��*0)B(*BB 0(,*0,1*0D ))B�01
KQLBD0/ ��*0)B-D0+ 01,*0,1*0D )((�0*
KQL)(10 ��*0)B/)*( 0(,01,1*0- ))B�0B
KQ�/)/* ��*0)B*/1- 0(,01,1*0- /*)�*0
KQ�D++1 ��*0)BBD(1 10,00,1*0- ))B�0B
KQ�D/D+ ��*0)1-))/ 1+,01,1*0- ))B�0B
KQ�D()* ��*0)B/11+ 00,01,1*0- ))*�(*
KQJ*110 ��*0)B(0/) 1+,*0,1*0D -/+�+0
KQJ)1-1 ��*0)1-B)0 11,01,1*0- )B)�10
KQJ)-*/ ��*0)BD1-) 0),*0,1*0D -/+�+0
KQJ)DDD ��*0)B/)+* 1B,*0,1*0D ))B�01
KQJ/0*( ��*0)BDBB- 01,*0,1*0D ))*�(*
KQJ/-/* ��*0)B/D+/ 1(,01,1*0- -/+�+0
KQJ-+-/ ��*0)*B()B 1D,01,1*0- )0D�)0
KQJ-BD/ ��*0)B-D*/ 0*,*0,1*0D ))/�D*
KQJ-)D/ ��*0)B-1+* 1/,01,1*0- ))/�D*
KQJ-/)/ ��*0)B-/+/ *),*0,1*0D -/+�+0
KQJ-/)/ ��*0)BDB/B 01,*0,1*0D -/+�+1
KQJ--1) ��*0)B(+-+ 1/,*0,1*0D ))/�D*
KQJD*0D ��*0)B--0( */,*0,1*0D -/+�+0
KQJD//B ��*0)B(1-/ 11,*0,1*0D )//�)*
KQJD-*+ ��*0)01/+/ 0D,*0,1*0D ))1�)*
KQJDD1) ��*0)01+(D 00,01,1*0- ))/�D*
KQJ(**- ��*0)1-DDD *(,*0,1*0D )B)�1+
KQJ(B// ��*0)B)/*- 1(,00,1*0- ))B�01
KQJ()*B ��*0)1-*/D 0+,*0,1*0D ))/�D*
KQJ()/+ ��*0)B)D)1 0),01,1*0- ))B�0B
KQJ(-** ��*0)B//++ 01,01,1*0- ))/�D*
KQP0D1) ��*0)B-+1B 1-,01,1*0- -/+�+0
KQO-0)0 ��*0)BD*0/ 0/,*0,1*0D ))B�01
KQR/)0D ��*0)0(-1B 0/,01,1*0- )//�)*
K$�*)++ ��*0)1-B(D 1D,01,1*0- /)+�**
K$�B0/) ��*0)B/*-/ 00,01,1*0- ))/�D*
K$%BD-/ ��*0)BB(B- 1+,00,1*0- ))B�01
K$�(BDD ��*0)1--+- *(,*0,1*0D ))/�D*
K$KB*B) ��*0)BD1B+ 00,*0,1*0D -/+�+0
K$5D0/* ��*0)BD)(( 0),*0,1*0D )//�)*
K$5D0/D ��*0)B+00( *),*0,1*0D ))/�D*
K$5D+1( ��*0)B/)0- 10,01,1*0- )0D�)0
K$5D+1( ��*0)BD*/* 0-,*0,1*0D -/+�+0
K$5D)/0 ��*0)01/+- 0D,*0,1*0D ))1�)*
K$5D/)0 ��*0)1-D+0 0-,*0,1*0D )))�**
K$5(1D( ��*0)B/-/( 0/,01,1*0- ))/�D*
K$5(+B) ��*0)0(-11 0B,01,1*0- )B)�10
K$5(+-( ��*0)1-1+/ 0B,01,1*0- ))/�D*
K$5(-)0 ��*0)B-10) *B,*0,1*0D /*B�01
K$5(D1- ��*0)B/111 00,01,1*0- ))/�D*
K$Q*D/0 ��*0)B/+*- 10,01,1*0- ))B�0B

K$Q*(-+ ��*0)B-(/D 01,*0,1*0D -/+�+0
K$Q001) ��*0)B)B1B 1D,00,1*0- )B/�**
K$Q1-(B ��*0)BD*-- 0-,*0,1*0D ))/�D*
K$Q1D0- ��*0)BD*)B 0-,*0,1*0D ))/�D*
K$Q++/- ��*0)B-+/- */,*0,1*0D ))/�D*
K$Q+-() ��*0)1--1( *+,*0,1*0D ))/�D*
K$QB/-B ��*0)BD1+( 1/,*0,1*0D )B)�11
K$
B(-/ ��*0)B-BB/ *+,*0,1*0D ))B�01
K$
(0)0 ��*0)B-0*) 10,01,1*0- ))B�0B
K$�0/B/ ��*0)1-+D/ *D,*0,1*0D ))/�D*
K$�+1D0 ��*0)1D**/ 0-,*0,1*0D ))/�D*
K$�)++B ��*0)B-BD- *B,*0,1*0D ))B�01
K$�))/) ��*0)BBD0B 0-,00,1*0- ))B�01
K$�B0(+ ��*0)B)/() 0D,01,1*0- ))B�01
K$@D*01 ��*0)B-*0( 1/,01,1*0- ))B�0B
K$@D(1D ��*0)B-+D- +*,01,1*0- )1*�-*
K$@D(1D ��*0)B-/D+ +*,01,1*0- )))�**
K$P1)** ��*0)B*-0+ *-,00,1*0- ))B�01
K$MB1+) ��*0)01*DB 0/,*0,1*0D /*)�*0
K
�*(B* ��*0)1D*B- 0(,*0,1*0D /)+�**
K
�*(B* ��*0)1D*BD 0(,*0,1*0D )0D�)0
K
�0*1+ ��*0)1-11( 0+,01,1*0- ))/�D*
K
�0*)0 ��*0)B/+1) 00,01,1*0- ))B�01
K
�0*)0 ��*0)B(00/ 11,*0,1*0D ))B�01
K
�01/1 ��*0)B)DB1 00,01,1*0- )))�**
K
�01/1 ��*0)1-++1 11,01,1*0- )B)�10
K
�0+(/ ��*0)BD/B1 0/,*0,1*0D ))B�01
K
�D01) ��*0)B/-10 11,01,1*0- -/+�+0
K
E0)1B ��*0)B/D*( 1/,01,1*0- ))B�01
K
�)))/ ��*0)B-)DB *+,*0,1*0D ))/�D*
K
%*/(D ��*0)1-1B( 10,01,1*0- -1+�B*
K
%*/(D ��*0)1-1)* 10,01,1*0- )0D�)0
K
%0B)+ ��*0)BD)*) 0),*0,1*0D -/+�+1
K
%//BD ��*0)B(*B* 1/,*0,1*0D -/+�+1
K
�01/) ��*0)B/0-0 0+,01,1*0- /*B�01
K
�DB/* ��*0)BD(*0 0D,*0,1*0D -/+�+1
K
K+B+D ��*0)1-1/0 *(,01,1*0- /)+�**
K
K+BB/ ��*0)B-+-D 0),*0,1*0D )/1�11
K
Q0D)B ��*0)B+)+B *),01,1*0- -/+�+0
K
$))-0 ��*0)B//1( 01,01,1*0- ))/�D*
K
$-B0( ��*0)BB(*+ 0-,00,1*0- /*)�*0
K
L0D0) ��*0)B//() 1/,01,1*0- ))B�01
K
�++(/ ��*0)B-1/1 1D,01,1*0- -/+�+0
K
OD(0B ��*0)B)(0- 1-,01,1*0- -/1�)1
K
O(*-* ��*0)01/-D 01,*0,1*0D )D0�(/
K
O(1DB ��*0)B/+)/ 0D,01,1*0- ))B�0B
K
O(/-/ ��*0)B(*01 1/,*0,1*0D ))B�01
K
M)B-( ��*0)B--/* 01,*0,1*0D ))B�01
K�E+0)* ��*0)B)(+* */,01,1*0- ))/�D*
K�E-1-( ��*0)0(D11 1B,00,1*0- ))*�(*
K��B(*1 ��*0)BD1(1 0),*0,1*0D ))B�01
K��(0** ��*0)B-*(+ *),*0,1*0D -/+�+0
K�>1(0/ ��*0)*1/B+ 0(,*0,1*0D -*B�D0
K�%111( ��*0)B/--( 0(,01,1*0- ))/�D*
K�%1/(* ��*0)B/0+* *-,01,1*0- ))B�01
K�%+0)0 ��*0)B--0D */,*0,1*0D )-+�D*
K�%+DD( ��*0)B(*+D 1/,*0,1*0D ))B�01
K�%B)0) ��*0)1-+// *),*0,1*0D ))/�D*
K�5**/+ ��*0)BD+DB 0/,*0,1*0D /*)�*0
K�5**/+ ��*0)BD+D) 0/,*0,1*0D )((�0*
K�Q-*0) ��*0)B-B/D *1,*0,1*0D /*B�01
K�
-//( ��*0)0(D() *+,01,1*0- ))/�D*
K��)/(0 ��*0)BB11) 1(,00,1*0- ))B�01
K�./)DB ��*0)BD/-1 11,*0,1*0D ))B�0B
K�.((-/ ��*0)01*/D 1*,01,1*0- -+/�/1
K�L0)-( ��*0B-*1*/ *B,01,1*0- )1+�00
K��*(D/ ��*0)B--/( *),*0,1*0D )B)�10
K��)+-B ��*0)B/(+- 1/,01,1*0- -/+�+0
K�O0(1+ ��*0)1-00* 0B,01,1*0- /)+�**
K�M+DB+ ��*0)B10*( 0+,0*,1*0- -/+�+0
K�M-D** ��*0)B/+-- 0),01,1*0- -/+�+0
K�M(+-* ��*0)BD)B+ 0),*0,1*0D ))B�01
K.%1+DD ��*0)B)1/* *(,01,1*0- -/+�+0
K.K1B() ��*0)0(/1/ 11,01,1*0- -/+�+0
K.KB/B/ ��*0)B)++0 1-,00,1*0- -/+�+1
K.K-0)( ��*0)B/--+ 0(,01,1*0- -/+�+1
K.K-/(1 ��*0)BD/*- 0D,*0,1*0D -/+�+0
K.QD0-B ��*0)B/)1+ 0/,01,1*0- -+/�/1
K.QD0-B ��*0)B)D1* 0/,01,1*0- ))/�D*
K.Q(*+) ��*0)BB/(1 1B,00,1*0- )))�**
K.P(/1) ��*0)BD-+0 1B,*0,1*0D ))B�01
K��-B)0 ��*0)B(/11 1/,*0,1*0D /*)�*0
KL�/BDD ��*0)B)+*D *0,01,1*0- ))/�D*
K�P1--* ��*0)B/-*- 0+,01,1*0- )B/�**
K�
)(1* ��*0)01))1 0(,*0,1*0D )B)�10
KO�0-1) ��*0)1-*-B 0/,*0,1*0D )D0�(0
KOR)*)/ ��*0)B-B*+ 1D,01,1*0- )0D�)0
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KOR)*)/ ��*0)B-*DD 1D,01,1*0- )0(�+*
5�J)-0) ��*0)B/(B/ 1-,01,1*0- ))B�0B
N��0(0- ��*0)B)))/ *B,01,1*0- )))�**
N�Q---) ��*0)B/D)0 1(,01,1*0- -/+�+0
N%E-(/0 ��*0)0D/-- 1+,01,1*0- /*)�*1
N%%D/*B ��*0)01/1( */,*0,1*0D /)+�**
N%5+1)* ��*0)B(00* 11,*0,1*0D ))/�D*
N%MB/-- ��*0)BDB10 01,*0,1*0D ))/�D*
N�>1)01 ��*0)1--0/ *D,*0,1*0D /*)�*0
N�Q(/-( ��*0)BB-/* 1(,00,1*0- ))/�D*
N��(*+( ��*0)1D*)) 1/,*0,1*0D )B/�**
N��-1** ��*0)B-()+ 01,*0,1*0D -/+�+0
N�J/+() ��*0)*B(/* 1B,*0,1*0D )0D�)0
N�@10)* ��*0)0D/)- 0D,01,1*0- ))/�D*
N�@B(*0 ��*0)0D))+ 1),01,1*0- ))/�D*
NKE)+-0 ��*0)0D1(1 1B,00,1*0- )//�)*
NKNDB-) ��*0)B/-0B 0/,01,1*0- ))/�D*
NK$BD(D ��*0)BD++/ 01,*0,1*0D /D)�D*
NK
0)DD ��*0)B-B)/ *B,*0,1*0D ))B�01
NK
)/(D ��*0)BB/*B 1+,00,1*0- -/+�+0
NK�/(() ��*0)B+)1) 1-,00,1*0- -/+�+1
NK�)BD/ ��*0)B/-)D 1/,01,1*0- ))/�D*
NK�++/* ��*0)BDB01 0),*0,1*0D ))*�(*
NK�/(*- ��*0)B(+/( 1B,*0,1*0D )//�)*
NK�/-*/ ��*0)1-*-/ 0D,*0,1*0D -/+�+0
NK�-1*( ��*0)B(0*) 11,*0,1*0D ))B�01
NK@(BB/ ��*0)1-++( 1+,01,1*0- ))B�0+
NKM0(-- ��*0)B/))* 00,01,1*0- ))/�D*
NKMB--+ ��*0)B)/** 00,01,1*0- ))B�01
NKM-B11 ��*0)B-)(+ *D,*0,1*0D ))/�D*
NKR)/B1 ��*0)BDB-* 0),*0,1*0D -/+�+0
N5ED/*( ��*0)B-0)1 1/,01,1*0- )B)�10
N5�+DBB ��*0)0-B+( *),01,1*0- ))/�D*
N5>/))+ ��*0)BD1BB 00,*0,1*0D -/+�+0
N5%1((( ��*0)*BB)( *(,01,1*0- /)+�**
N5%-0(1 ��*0)B)11* *0,01,1*0- ))/�D*
N5�//-D ��*0)B/1(/ 00,01,1*0- ))/�D*
N5
+B)) ��*0)B-1D* *1,*0,1*0D -/+�+0
N5�)B+/ ��*0)B(0*D 11,*0,1*0D ))B�01
N5�1D/* ��*0)B-+(D *1,*0,1*0D ))/�D*
N5J+(1/ ��*0)B-+D1 1D,01,1*0- )))�**
N5P)D-D ��*0)0(-1) 0/,01,1*0- )/1�10
NNE(*BB ��*0)B)1)- *D,01,1*0- -/+�+0
NNN*BB- ��*0)0(-D0 *+,*0,1*0D /()�)*
NQ>1)(0 ��*0)01D-- 0(,00,1*0- ))/�D*
NQ�)1*( ��*0)B/BD0 00,01,1*0- )//�)*
NQ%-1(* ��*0)BD(11 0D,*0,1*0D -/+�+1
NQ�B)/0 ��*0)1-D-) 00,*0,1*0D ))/�D*
NQ�D/*/ ��*0)B/-+- 1D,01,1*0- ))B�00
NQ�(/() ��*0)01-/B 10,*0,1*0D ))*�(*
NQ50B)+ ��*0)B/DD0 0D,01,1*0- ))B�01
NQ
)+/B ��*0)01-/( 10,*0,1*0D )B)�10
NQ.B/B+ ��*0)B/B(D 0+,01,1*0- ))/�D*
NQ�DD10 ��*0)BD*1B 01,*0,1*0D ))*�(*
NQ�DD10 ��*0)B-(-* 0),*0,1*0D -/+�+0
N$�101+ ��*0)B)-B* 0),01,1*0- -/+�+1
N
>D*0D ��*0)B-DD1 0),*0,1*0D )-+�D*
N
�+--/ ��*0)B+B00 01,*0,1*0D -/+�+0
N
�**DD ��*0)01/1- */,*0,1*0D )0D�)0
N
O+/D/ ��*0)B--B) */,*0,1*0D ))B�01
N�5D//+ ��*0)B)1/) 11,00,1*0- )B)�10
N�Q*-+1 ��*0)B//1D 01,01,1*0- ))/�D*
N��-+1B ��*0)B)(1B *B,01,1*0- ))/�D*
N��)*// ��*0)B-01- 1+,01,1*0- ))B�0B
N��(1++ ��*0)B+)*/ *D,01,1*0- -/+�+0
N.P0D** ��*0)BDB)- 0+,*0,1*0D /)+�**
N.P0D** ��*0)1D0*0 0D,*0,1*0D /)+�**
N.R/-B( ��*0)B-//- 01,*0,1*0D ))B�0B
N�K00(B ��*0)01000 11,01,1*0- ))/�D*
N�N*+0/ ��*0)1-001 0D,01,1*0- -+/�/1
N�
-0)+ ��*0)1D*B+ 0(,*0,1*0D /)+�**
N�
-0)+ ��*0)1D*BB 0(,*0,1*0D -1+�B*
N��//*( ��*0)B-B(1 0/,*0,1*0D )0D�)0
N�LBBBB ��*0)BDD*0 0-,*0,1*0D )))�**
N�L--0B ��*0)BD-+/ 1),*0,1*0D ))B�01
N��+)(B ��*0)BDDD0 0(,*0,1*0D ))B�01
N�J1)-* ��*0)BD*D- *(,*0,1*0D -/+�+1
N�P+1-+ ��*0)B/+/0 00,01,1*0- ))B�01
N�M*/-0 ��*0)B-)*+ 1(,01,1*0- -/+�+0
N�M00*( ��*0)1-BD/ 1-,01,1*0- )0D�)0
NL�)(1) ��*0)1-)-0 *-,*0,1*0D ))/�D*
NL�-/B) ��*0)01B++ 1),00,1*0- /*)�*0
NL@*D// ��*0)BD)D- 0-,*0,1*0D )//�)*
NLP/BD/ ��*0)B)(-B *),*0,1*0D -/+�+0
NLO)+10 ��*0)BD)-0 1*,*0,1*0D -/+�+0
NLM*110 ��*0)B-1/- 1(,01,1*0- /)+�**
NLR1+/( ��*0)1-+B1 1*,01,1*0- /*)�*0

N��+/*0 ��*0)B/1B0 *(,01,1*0- ))B�0B
N��((+/ ��*0)01*-B *(,*0,1*0D -+/�/1
N�ED11D ��*0)BD*+1 0D,*0,1*0D -/+�+0
N�E(B+/ ��*0)BD)D/ 0-,*0,1*0D ))/�D*
N��1B*( ��*0)B-+B( 1-,01,1*0- )//�)*
N��*+0* ��*0)0(()- 1/,01,1*0- ))/�D*
N�%*1*- ��*0)0((/D 00,*0,1*0D ))*�(*
N��*0)( ��*0)1-11D 0+,01,1*0- /*B�01
N��1/D+ ��*0)BD*)0 0),*0,1*0D )))�**
N��B0B( ��*0)B()/- 1B,*0,1*0D /01�1*
N�5(*(+ ��*0)B//(( 1/,01,1*0- ))/�D*
N�Q*DB+ ��*0)1-(0+ 1B,*0,1*0D )0D�)0
N�.+((1 ��*0)B(*(1 1*,*0,1*0D -/+�+0
N�R(*/0 ��*0)B-*0B 1/,01,1*0- ))B�0B
N�R(*/0 ��*0)B--/D *),*0,1*0D ))/�D*
N�E10)/ ��*0)BD0-B 01,*0,1*0D -/+�+0
N�K+(00 ��*0)B--BD */,*0,1*0D -/+�+1
N�.*B)0 ��*0)BBD0+ 0-,00,1*0- ))B�01
N��(D*- ��*0)BBB-+ *D,01,1*0- )))�**
N��++0* ��*0)01-BD *0,01,1*0- /*B�01
N��B1/) ��*0)1-0** 0D,01,1*0- )BD�-*
NO�/-(D ��*0)1--)/ 1*,*0,1*0D /*)�*0
Q�5-(00 ��*0B(+*/B 1B,00,1*0- /*)�*0

Q�L*DBB ��*0)B)0(- *),01,1*0- -+/�/1
Q>L/0+) ��*0)B/+(1 *(,01,1*0- ))B�0+
Q�R()1+ ��*0)B-1-D *1,*0,1*0D -/+�+0
Q%�*D(D ��*0)B)+0/ *D,01,1*0- )/-�+0
Q%E1+(( ��*0)B/)0( 10,01,1*0- )0D�)0
QK�0DD0 ��*0)011D( *+,01,1*0- /)+�**
QN�1)1* ��*0)B)-01 *1,01,1*0- /*B�01
Q$O(/)1 ��*0)B/-/+ 0),01,1*0- ))/�D*
Q�
(D-+ ��*0)B-*DB 10,01,1*0- -+/�/1
Q�@/((- ��*0)B-0*B 10,01,1*0- )//�)*
Q@L+(D* ��*0)B//D) 0D,01,1*0- -/+�+0
QO�))-+ ��*0)BD*() 0*,*0,1*0D )//�)*
QOOB1-+ ��*0)BD-*0 0-,*0,1*0D ))B�01
QM�B*)0 ��*0)B-D(( 11,*0,1*0D )+D�**
QM�B*)0 ��*0)BD/0* 11,*0,1*0D ))/�D*
QMJB-D- ��*0)B/0B0 */,01,1*0- ))B�01
$�L+)(1 ��*0)010-/ 1B,*0,1*0D ))/�D*
$QM(1-B ��*0)B-+*/ 1-,01,1*0- )B)�10
$�N/*D( ��*0)B-+/0 *+,*0,1*0D -/+�+0
$L�//B* ��*0)B/B(/ 01,01,1*0- -/+�+0
$�P/-B+ ��*0)1D*B0 0(,*0,1*0D /)+�**
$�P/-B+ ��*0)1D*B1 0(,*0,1*0D )0D�)0
$@�*(1) ��*0)B)D+/ *+,*0,1*0D /*)�*0
$@�*(1) ��*0)B)D+- *+,*0,1*0D -/+�+0
$@L/0(+ ��*0)01/-+ *),*0,1*0D -/+�+1
$@P)1() ��*0)B)BD1 1-,00,1*0- ))B�01
$P>+B)- ��*0)1-0// +0,01,1*0- )B)�10

%�D*(1 ��*0)0-B++ *),01,1*0- ))/�D*

%�D*(1 ��*0)0D/)D 0D,01,1*0- ))/�D*

%P1+)B ��*0)B-B1) *),*0,1*0D ))B�0B

�%/(*( ��*0)BB0/* 0+,01,1*0- -/+�+0

NR)1+) ��*0)B/0BD *D,01,1*0- ))B�01

QL1B1/ ��*0)1-+)/ 1+,01,1*0- )0(�+*

��/)*1 ��*0)B-+D/ 1(,01,1*0- ))/�D*

.Q--1* ��*0)B))(+ 1D,00,1*0- ))B�01

.O/B1- ��*0)1-+)* 10,01,1*0- )B)�1+

��(B+D ��*0)B)*/1 10,00,1*0- ))B�01

�N-)/+ ��*0)B/1DD *D,01,1*0- ))/�D*

�J)-++ ��*0)B)/D* *0,01,1*0- /)+�**

�J)-++ ��*0)B-D*B *B,*0,1*0D /)+�**

JL**11 ��*0)BD()/ 11,*0,1*0D ))/�D*

JP/001 ��*0)B/+-/ 0+,01,1*0- -/+�+0

@O--(0 ��*0)BD)DD 0-,*0,1*0D ))/�D*

P�BD)1 ��*0)B/1)( 0(,01,1*0- ))B�0B

P�)(+D ��*0)1--++ *+,*0,1*0D )))�**
�E�-/-+ ��*0BD*(+D 0(,*0,1*0D ))/�D*
��K)/+* ��*0)B/+11 00,01,1*0- ))B�01
�K>D+1D ��*0)1-10/ +*,01,1*0- ))/�D*
�N%+D/) ��*0)B-D1* 11,*0,1*0D )/1�11
�NN1+)- ��*0)*)*B* 1*,01,1*0- -1+�B*
�QK1/(/ ��*0)BDB1B 01,*0,1*0D ))/�D*
�$$++D/ ��*0)B)))- *B,01,1*0- )))�**
�$O(((* ��*0)B/0D) */,01,1*0- ))B�01
�$O(((* ��*0)0(+(/ 1/,01,1*0- ))/�D*
��50+D/ ��*0)*B()D 1B,*0,1*0D )0D�)0
��N-11B ��*0)B/B0+ 0B,01,1*0- )B/�**
��N(1*0 ��*0)B-0D1 11,01,1*0- ))/�D*
��@)/+1 ��*0)B//+( 00,01,1*0- ))/�D*
�@�)()) ��*0)B--// *),*0,1*0D ))/�D*
�@�-1B* ��*0)B/**1 *B,01,1*0- ))B�01
�P�*0D* ��*0)B/*-( 01,01,1*0- -/+�+0
�M�-1(/ ��*0)BDB)+ 01,*0,1*0D )/1�11
�M>/(0- ��*0)BDB+- 0-,*0,1*0D /D)�D*
�M>/(0- ��*0)BD/B- 0-,*0,1*0D -*-�10
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�M�-+B1 ��*0)BB/)( 1+,00,1*0- -/+�+0
�M%0*1( ��*0)B-B() 0/,*0,1*0D ))B�01
�MN(-)B ��*0)01B0* 1),01,1*0- )B)�10
�ML+(0) ��*0)B-0)0 1-,01,1*0- ))B�0B
�ML/*+) ��*0)01/D0 0),*0,1*0D /*B�01
�M�1B(B ��*0)BDB*) 01,*0,1*0D ))B�01
�RO1B)/ ��*0)B)BDD 1D,00,1*0- ))/�D*
�RRD*/( ��*0)B)*B* *(,01,1*0- -/+�+0
.>E)*(/ ��*0)1-)1+ 1B,01,1*0- -+/�/1
.>�()BD ��*0)BDDB1 0-,*0,1*0D -/+�+0
.�MB-+) ��*0)BD-/1 0-,*0,1*0D ))/�D*
.QN*-D0 ��*0)BD1+B 0-,*0,1*0D ))B�0B
.Q�-1B0 ��*0)1-B1/ 1+,01,1*0- ))/�D*
.$E0//1 ��*0)B/*1) 1*,01,1*0- ))B�0B
.$�+/B* ��*0)0(D)( +*,00,1*0- ))/�D*
.$.///( ��*0)BD-/B 0-,*0,1*0D ))B�01
.$L))B- ��*0)1-1)/ 11,01,1*0- ))*�(*
.$�B1B/ ��*0)B/*-1 *-,01,1*0- -/+�+0
.$J0BDB ��*0)B-0(D 1/,01,1*0- )B)�10
.$J1(11 ��*0)B/BD/ 00,01,1*0- /)+�**
.$J-DBB ��*0)B-+() *1,*0,1*0D ))/�D*
.$@BB0( ��*0)B-/B/ *),*0,1*0D ))B�01
.$@/*1) ��*0)B)BB1 1D,00,1*0- ))B�0B
.$@-+*B ��*0)B1+0- 1-,01,1*0- -/+�+0
.$@-+*B ��*0)B/*1/ 1-,01,1*0- /)+�**
.$@-+*B ��*0)BD0D- 0*,*0,1*0D ))B�01
.$@D-// ��*0)B-BBB *+,*0,1*0D ))B�01
.$@()D0 ��*0)B-1-1 *1,*0,1*0D -/+�+0
.$P+*)0 ��*0)BD(B0 0-,*0,1*0D ))/�D*
.$P)/-+ ��*0)+D1BD *B,*0,1*0D ))/�D*
.$P/-1/ ��*0)B+)B* */,01,1*0- -/+�+0
.$O)DD/ ��*0)B/-B1 0B,01,1*0- ))/�D*
.$M+)1B ��*0)01+-- 1+,00,1*0- )B)�1)
.$R01+) ��*0)B-D*+ *B,*0,1*0D -/+�+0
.
�/1** ��*0)BD)/- 0D,*0,1*0D -/+�+0
.
E)/0( ��*0)BD+/1 0),*0,1*0D -/+�+0
.
>11B0 ��*0)B-(0- 01,*0,1*0D ))/�D*
.
>BB(( ��*0)B/1B+ 01,01,1*0- -/1�)1
.
>(+B/ ��*0)B/BB+ *(,01,1*0- ))/�D*
.
�*-1+ ��*0)0(+D/ 1*,01,1*0- ))/�D*
.
�1DD- ��*0)0*/(D 1),00,1*0- -/+�+0
.
�/(DB ��*0B-0/+D *0,*0,1*0D -*B�D+
.
%//(( ��*0B-*1*( 1-,*0,1*0D )D-�D*
.
%(**( ��*0)B/0+D 01,01,1*0- ))/�D*
.
�)(B) ��*0)*)B0- 11,01,1*0- ))B�0B
.
K0+/- ��*0)B/01D *-,01,1*0- ))/�D*
.
KDBDD ��*0)B/--) 0(,01,1*0- ))/�D*
.
KDBDD ��*0)B-1*( 1-,01,1*0- -/+�+0
.

)/+0 ��*0)BD+D- 0/,*0,1*0D )B)�11
.
M(*1) ��*0)B-+/D */,*0,1*0D /BD�+*
.��B/B- ��*0)B-*** *1,*0,1*0D -/+�+0
.��B/B- ��*0)B/()B *1,*0,1*0D -/+�+0
.��*D1/ ��*0)1-D/( 00,*0,1*0D ))/�D*
.�M-()) ��*0)1-+0( 0(,*0,1*0D /)+�**
.�M-()) ��*0)1-+1* 0(,*0,1*0D )0D�)0
..>BBDD ��*0)B/*1( 1/,01,1*0- ))/�D*
..M+/1* ��*0)1-(/0 00,*0,1*0D ))B�0+
..M-)B0 ��*0)B-*-- 1/,01,1*0- ))/�D*
..RB1)0 ��*0)B)+D) +*,00,1*0- )-+�D*
..R/011 ��*0)B-B)0 *B,*0,1*0D -/+�+0
.��---) ��*0)B-+B- 1-,01,1*0- ))/�D*
.�>0*)B ��*0)B-*+* 1*,01,1*0- -1+�B*
.��0+D) ��*0)B/B+/ 1*,01,1*0- )0D�)0
.��+B)- ��*0)1-+DD *D,*0,1*0D ))/�D*
.�K)**B ��*0)1D**B 01,*0,1*0D )B)�11
.�KD*-1 ��*0)B-11* *),*0,1*0D -/+�+0
.�N-+*0 ��*0)B-001 1/,01,1*0- ))B�0B
.�Q10+B ��*0)0*0/1 0/,01,1*0- -1+�B*
.��-((0 ��*0)B/)0/ 0(,01,1*0- ))*�(*
.��(D0- ��*0)B--+* 0*,*0,1*0D )B)�11
.��*-0( ��*0)B(1D* 1+,*0,1*0D ))/�D*
.��0D1B ��*0)B))DD 00,01,1*0- ))B�01
.��D++- ��*0)00(0- 1D,01,1*0- /*B�01
.��(1(/ ��*0)B/(DD 10,01,1*0- -+/�/0
.�J**(D ��*0)B-)(D 0*,*0,1*0D -/+�+0
.�J-/-0 ��*0)B/)-- 0B,01,1*0- ))B�01
.�@+*11 ��*0)B/(-( 1(,01,1*0- ))B�0B
.�@+B1+ ��*0)B(*(D 11,*0,1*0D -/+�+1
.�@BB(1 ��*0)B-1)+ 1(,01,1*0- -/+�+0
.�@-BBD ��*0)B-1+0 1/,01,1*0- ))/�D*
.�M+10D ��*0)BD)00 0/,*0,1*0D -/+�+1
.�RB-(B ��*0)B-01B 10,01,1*0- /D)�D*
.L>+)1* ��*0)B-B/) +*,01,1*0- ))/�D*
.L�11-- ��*0)B-1*B 1-,01,1*0- -/+�+0
.L%1)1+ ��*0)B+)+/ *),01,1*0- -/+�+0
.L%B-)) ��*0)01-() *(,*0,1*0D -/+�+0
.L%)+/D ��*0)1-1-( 0-,01,1*0- -/+�+0

.L%-D/) ��*0)B/--B 0(,01,1*0- ))/�D*

.L�BB+) ��*0)BBB-D 1(,00,1*0- /01�1*

.L�D-1B ��*0)B/1+0 */,*0,1*0D ))/�D*

.LK0/(/ ��*0)0D)/( 0/,*0,1*0D )-+�D*

.LK+(// ��*0)B///( 0B,01,1*0- ))B�0B

.LK+(// ��*0)B-)D0 *1,*0,1*0D )B/�**

.LK(B+/ ��*0)B-)/1 01,*0,1*0D ))B�0B
.L5)-/- ��*0)B(/+B 1/,*0,1*0D )-+�D*
.L5(B0D ��*0)*)B0( 11,01,1*0- ))/�D*
.LQBB-B ��*0)BD*B- 01,*0,1*0D ))B�01
.LQ(*0D ��*0)0(-0* +*,00,1*0- ))/�D*
.L$*--- ��*0)B-(0+ 0*,*0,1*0D ))/�D*
.L
B-/B ��*0)B/D+( 0*,*0,1*0D ))/�D*
.L
BD() ��*0)0D(-/ 0/,01,1*0- ))B�0B
.L
/D+B ��*0)B(*)1 1+,*0,1*0D )B)�1)
.L�)()( ��*0)B)(-+ *),*0,1*0D -/+�+0
.L�-+-B ��*0)B(**+ 0(,*0,1*0D -/+�+0
.L�+(-- ��*0)1-B(B 1D,01,1*0- /)+�**
.L�(1DD ��*0)B-B0( *1,*0,1*0D ))/�D*
.LL1*++ ��*0)B/++/ 1-,01,1*0- ))B�01
.LL+11( ��*0)*)*1+ *(,01,1*0- ))1�)*
.LL+B(* ��*0)B-/B+ *),*0,1*0D -/+�+0
.LL/(-( ��*0)B-B/1 +*,01,1*0- ))B�0B
.L�0(-D ��*0)B/0B* 0+,01,1*0- ))/�D*
.L�D-)0 ��*0)B-1)- +*,01,1*0- ))B�01
.L�D--1 ��*0)1B01B 1B,*0,1*0D )))�**
.LJ+/)- ��*0)B+)0( 1/,01,1*0- -/+�+0
.LJ)D+- ��*0)B)D+) *+,*0,1*0D -*+�*0
.LJ)(1/ ��*0)B-0(( 1/,01,1*0- ))/�D*
.L@*B() ��*0)1-+(B 0*,*0,1*0D ))1�)*
.LO+)*- ��*0)B--(/ *D,*0,1*0D -/+�+1
.LO+/D0 ��*0)1-*(+ 0+,01,1*0- -*/�B*
.LM1*-1 ��*0)010// 01,*0,1*0D ))/�D*
.LM-B/) ��*0)B/B+1 0(,01,1*0- )B/�**
.LR+D/B ��*0)BD00- *(,*0,1*0D ))/�D*
.��+/*B ��*0)1-1+- 10,01,1*0- )//�)*
.��)+*/ ��*0)B/+/* 1*,01,1*0- ))B�0B
.��-BB( ��*0)B/*+1 1D,01,1*0- ))B�00
.��D++( ��*0)B/1-* *D,01,1*0- )))�**
.��DB/+ ��*0)BD-)+ 0-,*0,1*0D ))/�D*
.��(1+- ��*0)B)B+- *(,01,1*0- -/+�+0
.�E1()1 ��*0)0D//B 1*,01,1*0- /01�1*
.JNBB/D ��*0)B//)) 0B,01,1*0- ))/�D*
.J�))*- ��*0)1--+1 *+,*0,1*0D ))B�0B
.JJ-D(0 ��*0)010/B *B,*0,1*0D )B/�**
.@�*0(D ��*0)B-(D1 0/,*0,1*0D ))/�D*
.@�*0(D ��*0)BD/B( 0/,*0,1*0D ))/�D*
.@�)D-( ��*0)BD(B+ 0-,*0,1*0D ))/�D*
.PK-/+( ��*0)B-1+1 1-,01,1*0- ))/�D*
.PN*((+ ��*0)00B1* *),01,1*0- ))/�D*
.PN(/0* ��*0)B+B0B 01,*0,1*0D -/+�+1
.PQ0-B- ��*0)1-+D( *D,*0,1*0D ))/�D*
.P$11// ��*0)B)1-0 11,00,1*0- -/+�+0
.P$11// ��*0)BB*+( +*,00,1*0- -/+�+0
.P$1)+( ��*0)0101D *(,*0,1*0D )+D�**
.P$(+/* ��*0)B-B+( 0*,*0,1*0D )))�**
.P
10/+ ��*0)1-)+( *-,*0,1*0D )0(�+*
.P
-/(+ ��*0)B)**/ *(,*0,1*0D ))B�0B
.P�)+-* ��*0)B/1BB 01,01,1*0- )B)�10
.P.11D) ��*0)BD(1B 0(,*0,1*0D ))/�D*
.P.(+++ ��*0)B/BD( 01,01,1*0- )//�)*
.P�0*** ��*0)B/-1- 1+,01,1*0- /*)�*1
.PL/)*+ ��*0)B()/D 1B,*0,1*0D /01�1*
.PL-)D( ��*0)BD*/+ 00,*0,1*0D )//�)*
.PLD1*+ ��*0)BD)D( 0-,*0,1*0D ))/�D*
.P�+-*/ ��*0)B)-(* 01,*0,1*0D ))/�D*
.P�-+-* ��*0)1-)/B *+,*0,1*0D ))/�D*
.P�B0+- ��*0)B-11D 1/,01,1*0- -/+�+1
.P�/1+- ��*0)B(B*D 1B,*0,1*0D ))/�D*
.PJ0++) ��*0)1-0/D +0,01,1*0- ))/�D*
.PJB)-D ��*0)0D(-( 0/,01,1*0- ))B�0B
.PJ/)1- ��*0)B/+1- 00,01,1*0- ))B�01
.P@)*1B ��*0B(B0D* 01,01,1*0- )B)�10
.PO-01) ��*0)B--+1 0*,*0,1*0D ))B�01
.PODB)/ ��*0)BD/B0 0/,*0,1*0D ))B�01
.PO(+(B ��*0)B-B0/ *1,*0,1*0D /*B�01
.PM)/B/ ��*0)B/0-1 0/,01,1*0- -/+�+0
.O�*B1- ��*0)B(BBD 1/,*0,1*0D )-+�D*
.O�*B1- ��*0)B(BB( 1/,*0,1*0D )D+�)*
.O�*B1- ��*0)B()-+ 1/,*0,1*0D )1*�-*
.O�B+/1 ��*0)01B0- +0,01,1*0- ))1�)*
.OE/((B ��*0)B)()B *-,01,1*0- ))/�D*
.O�B+D( ��*0)BD-00 0(,*0,1*0D ))B�01
.O�+(0- ��*0)0(/BB *(,01,1*0- )-+�D*
.O%*-/) ��*0)BD11/ 01,*0,1*0D -/+�+0
.O�1+-D ��*0)B(11( 1B,*0,1*0D -/+�+0
.ONBD0) ��*0)1-0B) 0),01,1*0- /01�1*



MCTRANS

.ON)B11 ��*0)BDB+* 01,*0,1*0D ))/�D*

.OQ*+B+ ��*0)BD1+- 1+,*0,1*0D /*B�01

.OQ)(-/ ��*0)BB(+) 10,00,1*0- -/+�+1

.M>(/00 ��*0)B/-/B 0),01,1*0- )B)�10

.RK+)B0 ��*0)B)D0D 0D,01,1*0- ))/�D*

.R
(1(* ��*0)B++DD 1-,0*,1*0- ))/�D*
��E)BD+ ��*0)B)/0* 1(,00,1*0- ))B�01
�E�//D) ��*0)1-+B( 10,01,1*0- ))/�D*
�N.-1*- ��*0)BD-/* 0D,*0,1*0D ))/�D*
�N.(+(D ��*0)B/-0( 1*,01,1*0- -/+�+1
�J�+/BD ��*0)B-DB+ */,*0,1*0D ))B�0B
�JE/0*B ��*0)1D00) 1B,*0,1*0D -+/�/1
�J�)DD- ��*0)BB--D 1*,00,1*0- ))/�D*
�J�-*/( ��*0)BD+** 0-,*0,1*0D ))B�01
�J>-/+( ��*0)BD1)( 11,*0,1*0D -/+�+0
�J%/)*) ��*0)00(*1 +*,00,1*0- ))/�D*
�J%(0-B ��*0)B/B0B 0B,01,1*0- ))B�0+
�J%(B)* ��*0)B/1D/ *D,01,1*0- ))/�D*
�J�+/(B ��*0)B-+1) 1D,01,1*0- -+/�/1
�J�-0-* ��*0)B/B00 01,01,1*0- )B/�**
�JKB0DD ��*0)B)D0( 0D,01,1*0- ))B�0B
�J5+D+/ ��*0B()//D 0/,01,1*0- )-+�D*
�JN*(+* ��*0)BD(*+ 0D,*0,1*0D -/+�+0
�JN0*B+ ��*0)B/0+B *-,01,1*0- ))/�D*
�JQ+BBB ��*0)B()-B 1/,*0,1*0D /*)�*1
�J$D)(( ��*0)B)D)+ 0),01,1*0- ))/�D*
�J
BD+1 ��*0)1-01) *(,01,1*0- )-+�D*
�J�0*(( ��*0)BD//+ 0/,*0,1*0D -/+�+0
�J./-0) ��*0)0D/)0 00,01,1*0- /*)�*1
�JL-+)B ��*0)0DB0( 10,*0,1*0D -+/�/1
�J�DDDB ��*0)**B(* 10,*0,1*0D /*)�*0
�J�((-0 ��*0)0((-1 00,*0,1*0D ))/�D*
�J�B+0) ��*0)BDB)0 01,*0,1*0D -1+�B*
�J@)-(( ��*0)0()+D *(,01,1*0- ))/�D*
�JP))B0 ��*0)B-1D- 1-,01,1*0- )0D�)0
�JPD((B ��*0)BD)/( 1*,*0,1*0D -/+�+0
�JOB/() ��*0)B/D*B 1*,01,1*0- ))B�0B
�JOB/() ��*0)B-*1) 1*,01,1*0- ))B�0B
�JOB/() ��*0)B//(B 1/,01,1*0- ))B�01
�JR--(* ��*0)B-011 1*,01,1*0- ))B�0B
�JRD0BD ��*0)B+-D* 1+,00,1*0- /*)�*0
�@�)()* ��*0)BD1+/ 0(,*0,1*0D -/+�+1
�@�-(/+ ��*0)B-/-1 0+,*0,1*0D -/+�+0
�@�0-/( ��*0)B-/+B *(,*0,1*0D ))B�01
�@�D(*+ ��*0)B-+*+ 1(,01,1*0- ))/�D*
�@�0-(B ��*0)B/B)/ 0+,01,1*0- ))/�D*
�@NB(DB ��*0)B-B*- 1(,01,1*0- ))/�D*
�@Q*(*1 ��*0)1-D+/ 10,*0,1*0D ))/�D*
�@Q0)*( ��*0)B--D+ *1,*0,1*0D -/+�+1
�@Q1B-- ��*0)B/-*0 0+,01,1*0- ))/�D*
�@Q-*)B ��*0)B)-++ *B,01,1*0- )-+�D*
�@$*1+) ��*0)B/*+- 00,*0,1*0D ))/�D*
�@
D))B ��*0)B)-BD 1(,00,1*0- ))B�01
�@�D+*) ��*0)BDBB+ 01,*0,1*0D ))/�D*
�@.+)+/ ��*0)B-(-- 0D,*0,1*0D ))B�0B
�@�D)00 ��*0)BDD1D 0-,*0,1*0D ))B�01
�@�0-1( ��*0)BB*1) *(,00,1*0- -/+�+0
�@�B1B- ��*0B()(/D *),01,1*0- /*)�*0
�@�-*B) ��*0)B+BB( */,00,1*0- ))B�01
�@�D1)* ��*0)1-+() 0*,*0,1*0D ))1�)*
�@J)0*) ��*0)BD/*B 0D,*0,1*0D ))B�01
�@J-1-1 ��*0)B/0(- 00,01,1*0- ))B�01
�@@-B+/ ��*0)B-)0D *),*0,1*0D /01�1*
�@P0B0+ ��*0)B/0-D 0D,01,1*0- ))B�01
�@P+B(D ��*0)B+B*0 1(,01,1*0- ))/�D*
�@R0)*) ��*0)*B/-0 *D,01,1*0- )B)�10
�P>00/- ��*0)01/1/ */,*0,1*0D ))1�)*
�P>/B+0 ��*0)B)(0+ 11,01,1*0- -/+�+0
�P>/(+* ��*0)1-0+B 0B,01,1*0- ))/�D*
�P�+0)1 ��*0)1-0+/ 0B,01,1*0- ))/�D*
�P�-1(( ��*0)B(0-1 1B,*0,1*0D -/1�)1
�P�D)(D ��*0)1-11+ *(,01,1*0- ))/�D*
�PND/-* ��*0)B(+(* 1(,*0,1*0D -/+�+0
�PQ*0(+ ��*0)0(11- 1-,01,1*0- ))/�D*
�PQ*0(+ ��*0)B/)1D 11,*0,1*0D -+/�/1
�PQ/0B) ��*0)B-010 1*,01,1*0- ))B�0B
�P
)D00 ��*0)1-)1( 1D,01,1*0- -*B�D0
�P�*D1B ��*0)BD)B0 0),*0,1*0D ))B�01
�P./*0/ ��*0)B/D++ 1D,01,1*0- -/1�)1
�P�*+D1 ��*0)B///) 0+,01,1*0- -/+�+0
�P�*+D1 ��*0)B//*1 0B,01,1*0- -+/�/1
�P�*+D1 ��*0)B-B(- 0),*0,1*0D -+/�/1
�PR01)- ��*0)1-+/0 *1,*0,1*0D )))�**
�O�B+0D ��*0)B-01D 1D,01,1*0- /*)�*0
�O�B+0D ��*0)0100) +*,01,1*0- /*B�01
�O>11D/ ��*0)B/B11 0),01,1*0- -/+�+1
�O�()-0 ��*0)B/)/) 01,01,1*0- ))B�01

�O%/00+ ��*0)1-0)B 10,01,1*0- ))/�D*
�O�/*)B ��*0)BDDD+ 0(,*0,1*0D ))B�01
�O�D*/0 ��*0)0*)** 1*,01,1*0- /*B�01
�OK1)*D ��*0)0D//+ 1*,01,1*0- /01�1*
�OK+1)0 ��*0)01B1B 1B,00,1*0- ))*�(*
�O51B*/ ��*0)B/-/) 0),01,1*0- )B)�10
�ON01*0 ��*0)1-+00 0B,*0,1*0D /*)�*0
�ON1*B1 ��*0)B/0/0 */,01,1*0- /01�1*
�O$)DD) ��*0)B/B0- 0),01,1*0- -/+�+0
�O$)DD) ��*0)B/B0D 0),01,1*0- ))-�/*
�O
*)1B ��*0)B)((B 10,01,1*0- /*)�*1
�O
--0) ��*0)B/(D) 10,01,1*0- -/+�+0
�O
--+) ��*0)1-1-0 00,01,1*0- /*)�*0
�O
--+) ��*0)1-1-1 00,01,1*0- )10�)1
�O
--+) ��*0)BD/0- 1B,*0,1*0D /*)�*0
�O�1*/( ��*0)B/--* 0/,01,1*0- )0D�)0
�O�+D-+ ��*0)B--1- *D,*0,1*0D ))B�01
�O�)0*+ ��*0)B)-+- *D,01,1*0- -+/�/1
�O�0-+0 ��*0)B)1-( 1+,00,1*0- )//�)*
�OP10)0 ��*0)BD+10 0*,*0,1*0D -/1�)0
�OO*1-B ��*0)B/-D0 0),01,1*0- ))/�D*
�M�+-*( ��*0)BDB1/ 01,*0,1*0D ))/�D*
�M�)(B) ��*0)1-B)/ +*,01,1*0- ))/�D*
�M�)0)( ��*0)BD*1/ 0/,*0,1*0D ))B�01
�M�0-*1 ��*0)BD/B/ 0/,*0,1*0D ))B�01
�MK)(DB ��*0)1D*)B 0(,*0,1*0D )0D�)0
�MK)(DB ��*0)1D*)+ 0(,*0,1*0D /)+�**
�MN*(11 ��*0)B-+D( *1,*0,1*0D )0(�+*
�MN+/10 ��*0)B/-D+ 0),01,1*0- ))/�D*
�M$//*+ ��*0)B/-01 0B,01,1*0- ))/�D*
�ML+*(( ��*0)B-(+1 01,*0,1*0D ))B�01
�ML)11- ��*0)B/1D) *-,01,1*0- )+D�**
�M�(/** ��*0)B(1-- 1+,*0,1*0D ))/�D*
�M�0(BB ��*0B()0B( 1),00,1*0- -+/�/1
�M�0(BB ��*0B()0)* 1),00,1*0- )1*�-*
�M�++(B ��*0)1-0D- 00,01,1*0- ))B�0+
�M�++(B ��*0)1-1(B 0/,01,1*0- ))B�0+
�M�-+)* ��*0)1-*BB *0,01,1*0- )))�**
�MP1+0- ��*0)B/0*) 00,01,1*0- -/+�+0
�MP++DD ��*0)B/((* 10,01,1*0- -/+�+0
�MO1)-0 ��*0)B-+/B */,*0,1*0D ))B�0B
�MOBB-+ ��*0)BB1B* 11,01,1*0- /*)�*0
�MM*B-- ��*0)0D(-) 0/,01,1*0- ))B�0B
�MM)1*) ��*0)B/()/ *B,*0,1*0D -/+�+0
�MR0B0/ ��*0)1-(1) 1B,*0,1*0D ))/�D*
�R�(B1- ��*0)B/0D( 1-,01,1*0- ))B�01
�R�1/1* ��*0)B+0+* *B,01,1*0- ))B�01
�R5+B** ��*0)B/1/- */,01,1*0- /01�1*
�RN1B+) ��*0)01*-D 0*,*0,1*0D )+D�**
�R
+B-- ��*0)BD*-1 0/,*0,1*0D -/+�+0
�R�0D++ ��*0)010*- 0/,01,1*0- ))*�(*
�R�+()B ��*0)1D**+ 00,*0,1*0D )+D�**
�R�(-D+ ��*0)B-/)+ 00,*0,1*0D -/+�+0
�R�0/-- ��*0)BDB/( 0),*0,1*0D )B)�10
�R�/0(B ��*0)B1+0( *-,01,1*0- ))/�D*
�R@+10D ��*0)0()/* 10,00,1*0- /*)�*0
LE�D)DD ��*0)B)1*0 1B,00,1*0- ))B�00
LKRB/*0 ��*0)B-1+) 1-,01,1*0- ))*�(*
L
�B01) ��*0)01/1+ */,*0,1*0D ))/�D*
L
O)01/ ��*0)BB(D1 1*,00,1*0- ))/�D*
L��B)/+ ��*0)1-D(/ 00,*0,1*0D )B)�10
L��)/1D ��*0)0(+(B 1*,01,1*0- -+/�/1
L�KBB0D ��*0)1-1D+ 0+,01,1*0- )B)�10
L�N110- ��*0)B/-(- 0(,01,1*0- ))/�D*
L�
0B/) ��*0)01-(( 1*,*0,1*0D ))/�D*
L��B-DD ��*0)B-1/+ 1D,01,1*0- -/+�+0
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Município de Montes Claros – MG 
Procuradoria-Geral 

 
Portaria/INFRAESTRUTURA, nº 01, de 20 de fevereiro de 2018 

 
DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A AVALIAÇÃO  DE PROJETOS QUANTO À PERMEABILIDADE DOS 
REVESTIMENTOS DO SOLO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 4.428, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2011. 

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 99, inciso II, alínea “e” 
cumulado com o parágrafo único do mesmo artigo e considerando a expedição do Decreto de Delegação de Poderes, n.º 3.470, de 04 de 
janeiro de 2.017 e,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de serem planejadas cidades sustentáveis; 
CONSIDERANDO necessidade de estabelecer critérios para a implantação de novos empreendimentos que alteram a permeabilidade do solo, 
acarretando a intensificação do escoamento da água nas áreas urbanas, e consequentemente, o risco de inundações; 
CONSIDERANDO que Pavimento Permeável é aquele capaz de suportar cargas e ao mesmo tempo permitir a percolação ou acúmulo 
temporário de água de chuva, diminuindo o coeficiente de escoamento superficial; 
CONSIDERANDO as definições da Norma ABNT NBR 16416/2015 e os tipos de revestimentos de pavimento usualmente utilizados. 

RESOLVE:  
 
Art. 1º.  Estabelecer as características de permeabilidade do pavimento, para efeito de análise de projeto, nos termos da tabela constante do 
Anexo I, da presente Portaria. 
 
Art. 2º. No caso da área permeável do projeto revestida com grama não atender os limites estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 4.428/11, o 
Requerente poderá propor a implantação do revestimento com pavimentos com média ou alta permeabilidade, no sistema sem infiltração, no 
qual toda a água precipitada é temporariamente armazenada na estrutura permeável e depois removida por drenos, sendo acumulada em 
reservatórios, para o seu reaproveitamento, nos termos do detalhe construtivo constante do Anexo I, da presente Portaria. 
§1º A capacidade de acumulação do(s) reservatório(s) deverá ser o suficiente para o volume decorrente de uma chuva com período de retorno 
– TR de 10 anos, com tempo de duração de 10 minutos. 
§2º Não será permitida a implantação de pavimentos impermeáveis, praticamente impermeáveis ou com baixa permeabilidade em substituição 
às áreas gramadas, mesmo que se utilize sistema sem infiltração, com ou sem armazenamento temporário. 
 
Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Município de Montes Claros, 20 de fevereiro de 2018. 
 

GUILHERME AUGUSTO GUIMARÃES OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamen to Urbano  

ANEXO I  

 Portaria/INFRAESTRUTURA, nº 01, de 20 de fevereiro  de 2018 

 
TIPO DE PAVIMENTO 

 
 

GRAU DE PERMEABILIDADE  Relação pavimentação/grama  

Pavimentação asfáltica 
 

Impermeável 0% 

Pavimentação em concreto convencional 
 

Impermeável 0% 

Pavimentação com blocos intertravados com junta 
estanque 
 

Praticamente impermeável 20% 

Pavimentação com blocos intertravados com juntas 
alargadas 
 

Baixa Permeabilidade 50% 

Pavimentação com concreto poroso 
 

Média Permeabilidade 75% 

Solo nú sem vegetação 
 

Baixa Permeabilidade 30% 

Revestimento com grama 
 

Alta Permeabilidade 90% 

 
 
 
 
 - Detalhe construtivo do sistema de captação de água de chuva no piso. 
 

 
 
 
 

GUILHERME AUGUSTO GUIMARÃES OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamen to Urbano  

Prefeitura Municip al de Montes Claros

Extrato Nº 028-2018 – Contratos

Contrato P0343.17-1 Processo 0343/2017  –
Pregão Eletrônico 0198/2017.  Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(CARNES, POLPAS E IOGURTES), PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE MONTES CLAROS. Contrat ado: FORTPRES
ALIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
Valor: R$ 9.535,50 (Nove mil quinhentos e trint a
e cinco reais e cinquent a cent avos). V igência:
Este contrato vigorará até 31/12/2018, tendo como
termo inicial a data de sua assinatura, com eficácia
legal a partir da publicação do seu extrato. Contrato
assinado em 05 de fevereiro de 2018.

Contrato P0343.17-2 Processo 0343/2017  –
Pregão Eletrônico 0198/2017.  Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(CARNES, POLPAS E IOGURTES), PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE MONTES CLAROS. Contrat ado:
COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP. Valor: R$
79.437,00 (Setent a e nove mil quatrocentos e
trint a e sete reais). V igência: Este contrato
vigorará até 31/12/2018, tendo como termo inicial
a data de sua assinatura, com eficácia legal a partir
da publicação do seu extrato. Contrato assinado
em 05 de fevereiro de 2018.

Contrato P0343.17-3 Processo 0343/2017  –
Pregão Eletrônico 0198/2017.  Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(CARNES, POLPAS E IOGURTES), PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE MONTES CLAROS. Contrat ado: RENA TA
RUAS RAMOS CANELA. V alor: R$ 8.745,00
(Oito mil setecentos e quarent a e cinco reais).
Vigência: Este contrato vigorará até 31/12/2018,
tendo como termo inicial a data de sua assinatura,
com eficácia legal a partir da publicação do seu
extrato. Contrato assinado em 05 de fevereiro de
2018.

Secret aria de educação.

Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2018.
Jaheb Wagner Leite Castro

Coordenador de Acompanhamento de Contratos

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 047/2018

Contrato P033/18-01 Processo nº 0033/2018 –
Dispensa nº 0008/2018–  Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ENTREGA
DE JORNAL LOCAL, PERIÓDICO DIÁRIO, NA
VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL. Contratado: JN
ARTES GRÁFICAS L TDA - EPP. Valor: R$ R$
437,00 (quatrocentos e tr int a e sete
reais) .Vigência:  O presente contrato terá vigência
de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a
assinatura deste instrumento. Contrato assinado
em 08 de fevereiro de 2018.

Contrato P03818 Processo nº 0038/2018 –
Inexigibi l idade nº 005/2018– Objeto:
CONTRATAÇÃO DA BANDA DO BLOCO
RAPARIGAS DO BONFIM PARA
APRESENTAÇÃO NO “ENCONTRO DE BLOCOS
CARNAVALESCOS – CARNAVAL DE RUA/2018”.
Contratado: BANDA DO BLOCO RAPARIGAS DO
BONFIM. Valor: R$ R$ 2.000,00 (Dois mil
reais) .Vigência:  O presente contrato terá vigência
de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo como termo
inicial a assinatura deste instrumento. Contrato
assinado em 07 de fevereiro de 2018.

Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2018.

Jaheb W agner Leite Castro
Coordenador de Acomp anhamento de

Contratos

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 048/2018

Contrato P0022.18-1 Processo nº 0022/2018 –
Dispensa nº 0006/2018 – Objeto: locação de
imóvel, localizado na Rua Jacarandá, nº 1 15, no
bairro Canelas, nest a cidade de Montes Claros/
MG, para Funcionamento do Centro de Atenção
Psicossocial Infanto juvenil (CAPS i II)  Locador:
Sr. João Henrique Ribeiro.  Vigência:  O presente
contrato de locação terá vigência de 12 (doze)
meses, tendo como termo inicial a assinatura do
presente instrumento, podendo ser prorrogado,
mediante acordo entre as partes contratantes,
firmado através de Termo de Aditamento. Contrato
assinado em 02 de fevereiro de 2018.
Secretária Municipal de Saúde.

Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2018.
Jaheb W agner Leite Castro

Coordenador de Acomp anhamento de
Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL



14- QUARTA-FEIRA, 28 DE  FEVEREIRO DE 2018  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

Prefeitura Municip al de Montes Claros

Extrato Nº 029-2018 – Aplicação de
Penalidade

Processo 0309/2017  – Pregão Eletrônico 0178/
2017. Objeto: Registro de preço para futura e
eventual aquisição de materiais laboratoriais e
médico-hospitalares, para atender a demanda da
Secretaria de Saúde do Município de Montes
Claros/MG. Licit ante : DISTRIBUIDORA LOPES
AQUINO COMÉRCIO LTDA-ME inscrita no CNPJ
sob o nº 22.820.165/0001-42. O município de
Montes Claros decide aplicar-lhe a penalidade de
ADVERTÊNCIA , Cancelamento da ARP, firmada
pela empresa. Fundamento:  Art. 7º da Lei 10.520/
02 c/c Art. 87 da Lei 8.666/93. O direito de recurso
poderá ser exercido nos termos do artigo 109 da
referida lei. Secretaria municipal de planejamento
e gestão.

Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2018.
Jaheb Wagner Leite Castro

Coordenador de Acompanhamento de Contratos

PREVMOC

PORTARIA Nº 23/2018

RETIFICA PORTARIA DE N°13/2018 A QUAL
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE

NUMERÁRIO AO SERVIDOR DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES
CLAROS – PREVMOC

O Presidente do Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Montes Claros –
PREVMOC, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei Complementar Municipal nº. 028, de
08 de julho de 2010:

RESOLVE:
Art. 1º.  Fica concedido adiantamento de numerário
em única parcela no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), ao INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE MONTES CLAROS – PREVMOC.

§ 1°. O valor est abelecido no caput deste artigo
será contabil izado em uma única conta
administrativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais).

ONDE SE LÊ: § 2°. A conta f icará sob a
responsabilidade da servidora ANA CAROLINA
CALDEIRA, Assessora de Comunicação do
PREVMOC, no período de 14/02/2018 à 23/02/
2018.

LEIA-SE: § 2°. A conta f icará sob a
responsabilidade da servidora ANA CAROLINA
CALDEIRA, Assessora de Comunicação do
PREVMOC, no período de 14/02/2018 à 22/03/
2018.

Art. 2º.  O adiantamento de numerário autorizado
pela presente portaria deverá obedecer às regras
e procedimentos constantes no Decreto nº. 2.839,
de 26 de agosto de 2011.

Art. 3º.  Esta portaria retroagirá seus efeitos ao dia
09/02/2018.

Art. 4º.  Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES

CLAROS - PREVMOC

Montes Claros/MG, 27 de fevereiro de 2018.

___________________________
EUSTÁQUIO FILOCRE SARAIVA

DIRETOR PRESIDENTE - PREVMOC

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão de Avaliação de Acumulação de
Cargos Públicos

EXTRATO DE DECISÃO DE ANÁLISE DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS –

PROCESSO 0013/2017

A Comissão Municipal de Avaliação de Acumulação
de Cargos Públicos no uso de suas atribuições
conferidas pelo artigo 2º, inciso II, da Portaria
número 22, de 04 de Setembro de 2017 em
atenção a análise de acumulação de cargos
realizada quanto a situação funcional do senhora
L.A.R.D., assentar que a Secretaria Municipal de
Saúde deu ensejo ao cumprimento integral das
disposições contantes da decisão de análise de
acumulação de cargos e funções públicas,
adotando atos pela rescisão do contrato de trabalho
por tempo determinado que a interessada possuía
junto ao Município de Montes Claros.

Deste modo, e em conformidade aos ditames
inscritos no artigo 50 da Lei Municipal 3.179/2003
declara os presentes autos EXTINTOS, por ser o
objeto da decisão prejudicado por fato
superveniente.

A íntegra da decisão encontra-se disponível na
Comissão Municipal de Acumulação de Cargos,
Secretaria de Planejamento e Gestão.

Montes Claros (MG), 26 de fevereiro de 2018

Comissão Municip al de Avaliação de
Acumulação de Cargos Públicos

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão de Avaliação de Acumulação de
Cargos Públicos

EXTRATO DE DECISÃO DE ANÁLISE DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS –

PROCESSO 0018/2017

A Comissão Municipal de Avaliação de Acumulação
de Cargos Públicos no uso de suas atribuições
conferidas pelo artigo 2º, inciso II, da Portaria
número 22, de 04 de Setembro de 2017 em
atenção a análise de acumulação de cargos
realizada quanto a situação funcional do senhora
L.R.S., assentar que a Secretaria Municipal de
Saúde deu ensejo ao cumprimento integral das
disposições contantes da decisão de análise de
acumulação de cargos e funções públicas,
adotando atos pela rescisão do contrato de trabalho
por tempo determinado que a interessada possuía
junto ao Município de Montes Claros.

Deste modo, e em conformidade aos ditames
inscritos no artigo 50 da Lei Municipal 3.179/2003
declara os presentes autos EXTINTOS, por ser o
objeto da decisão prejudicado por fato
superveniente.

A íntegra da decisão encontra-se disponível na
Comissão Municipal de Acumulação de Cargos,
Secretaria de Planejamento e Gestão.

Montes Claros (MG), 26 de fevereiro de 2018

Comissão Municip al de Avaliação de
Acumulação de Cargos Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL
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