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 A Prefeitura Municipal de Arinos/MG nos termos da Lei Fede-
ral 8.666/93 HOMOLOGA Pregão Presencial n° 010/2016. Adju-
dicando o objeto à empresa Ozana Francisca Cordeiro - Mei CNPJ: 
14.519.220/0001-30 Arinos/MG 06 de abril de 2016. Roberto Sales – 
Prefeito Municipal. 
 A Prefeitura Municipal de Arinos/MG nos termos da Lei Federal 
8.666/93 HOMOLOGA Pregão Presencial n° 009/2016. Adjudicando 
o objeto às empresas Zico Materiais Elétricos e de Construção Ltda - 
Me CNPJ: 14.237.777/0001-89 itens: 01,06, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
28, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 57, 62 e Pettyta Atacado, Varejo 
e Distribuição Ltda – Epp CNPJ: 23.405.990/0001-43 itens: 02, 03, 04, 
05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 22, 23,24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 
37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51,53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61. 
Arinos/MG 05 de abril de 2016. Roberto Sales – Prefeito Municipal. 
 A Prefeitura Municipal de Arinos/MG nos termos da Lei Federal 
8.666/93 HOMOLOGA Pregão Presencial n° 008/2016. Adjudicando 
o objeto à empresa Pax Vida Arinos Empreendimentos Funerários Ltda 
- Me CNPJ: 14.520.320/0001-87. Arinos/MG 31 de março de 2016. 
Roberto Sales – Prefeito Municipal. 
 A Prefeitura Municipal de Arinos/MG nos termos da Lei Fede-
ral 8.666/93 HOMOLOGA Pregão Presencial n° 007/2016. Adju-
dicando o objeto à empresa Servioeste Minas Gerais Ltda CNPJ: 
09.158.297/0001-92. Arinos/MG 31 de março de 2016. Roberto Sales 
– Prefeito Municipal. 
 A Prefeitura Municipal de Arinos/MG nos termos da Lei Federal 
8.666/93 HOMOLOGA Pregão Presencial n° 006/2016. Adjudicando 
o objeto à Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico Ltda - Me 
CNPJ: 10.769.238/0001-30. Arinos/MG 31 de março de 2016. Roberto 
Sales – Prefeito Municipal. 
 A Prefeitura Municipal de Arinos/MG nos termos da Lei Federal 
8.666/93 Homologa o Leilão n° 001/2016, Adjudicando o objeto ao 
arrematante: Rosinaldo Sérgio do Nascimento, CPF: 767.136.951-91. 
valor global: R$ 49.850,00 (Quarenta e nove mil oitocentos e cin-
quenta reais). Arinos/MG, 01 de abril de 2016. Roberto Sales –Pre-
feito Municipal.  

 14 cm -04 828685 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS(MG) - PRE-
GÃO PRESENCIAL 22/2016 - Comunica Pregão Presencial 22/16, 
Menor Preço Unit., objeto: Aquisição de 03 veiculos tipo Van Execu-
tiva, em excelente estado de conservação, (Especifi cações Mínimas) 
com motor dianteiro, movida a óleo diesel, completa, 16 lugares (15 + 
1), ano modelo 2013, cor prata metálica, pneus em bom estado de con-
servação, IPVA/DPVAT 2016, 05 marchas a frente e 01 a ré, com faixa 
escolar, com macaco, estepe, extintor, banco reclinável, sem nenhum 
impedimento, para transferência e multas, em nome do proponente. 
Seção: 18/08/2016 ás 13:15 min. Edital na Sec. Mun. de Compras, Rua 
25 de Dezembro 410, Centro, CEP 37160-000, TEL (35)3853-1436. ou 
pelo site: www.camposgerais.mg.gov.br. Campos Gerais, 04/05/2016. 
Francisco de Assis Souza - Pregoeiro  

 3 cm -04 828477 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA/MG - SEGUNDO 
TERMO ADITIVO - TP.: N° 001/2014 - Extrato de Publicação de 
Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo - PAL: nº 010/2014 TP.: n° 
001/2014, Contratante: Poder Executivo do Município de Rio Espera 
- MG, Contratada: ESCAL - Empresa de Serviços de Contabilidade e 
Assessoria Ltda - EPP, Objeto: Assessoria e consultoria técnica especia-
lizada com fornecimento de softwares, Valor: R$ 93.108,87, Período: 
07/04/2016 a 31/12/2016.  

 2 cm -04 828411 - 1  

     PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  - 
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 032/2016 P.P. 015/2016 
R.P 012/2016, contratação de empresa para prestação de serviço de 
divulgação de anúncios, diversas impressões,confecção e outdoor, fi l-
magens, fotografi as, locação de aparelhos de sonorização para atender a 
secretaria de administração, a realizar no dia 17.05.2016 às 08h00min. 
Informações Fone (38)3832-1135 – Antônio de Oliveira Pinto – Pre-
feito Municipal. 
 P.M de São João do Paraíso - Aviso de Licitação Processo Licitatório 
nº 033/2016 P.P. 016/2016, Fornecimento de Gêneros Alimentícios e 
Material de Limpeza, para o ano em exercício de 2016, a realizar no dia 
18.05.2016 às 08h00min. Informações Fone (38)3832-1135 – Antônio 
de Oliveira Pinto – Prefeito Municipal. 
  P.M de São João do Paraíso - Aviso de Licitação Processo Licitató-
rio nº 034/2016 P.P. 017/2016 R.P. 013/2016, Contratação de empresa 
para fornecimento de gêneros alimentícios (carnes e frios) para aten-
der as diversas Secretarias do Municipio, a realizar no dia 19.05.2016 
às 08h00min. Informações Fone (38)3832-1135 – Antônio de Oliveira 
Pinto – Prefeito Municipal. 
 P.M de São João do Paraíso - Aviso de Licitação Processo Licitatório 
nº 035/2016 Chamada Publica 002/2016, Aquisição de genêros alimen-
ticios , diretamente da agricultura familiar rural, destinados a merenda 
escolar, conforme artigo 21 da Lei Federal nº 11.347/2003 na Resolu-
ção CD/FNDE nº 38/2003, documentação de habilitação e o projeto de 
venda deverão ser entregues até 11h00min do dia 25.05.2016. Infor-
mações Fone (38)3832-1135 – Antônio de Oliveira Pinto – Prefeito 
Municipal. 
 P.M de São João do Paraíso - Aviso de Licitação Processo Licitatório 
nº 036/2016 P.P. 018/2016 R.P. 014/2016, Contratação de empresa para 
fornecimento de lanches para atender as diversas Secretarias do Muni-
cipio, a realizar no dia 19.05.2016 às 11h00min. Informações Fone 
(38)3832-1135 – Antônio de Oliveira Pinto – Prefeito Municipal. 
 P.M de São João do Paraíso - Aviso de Licitação Processo Licitatório 
nº 037/2016 P.P. 019/2016, prestação de serviços de capacitação para 
os 10 novos conselheiros tutelares(titulares e suplentes) de São João 
do Paraíso/MG, a realizar – se neste municipio com carga horaria de 
32 horas presencial, a realizar no dia 20.05.2016 às 08h00min. Infor-
mações Fone (38)3832-1135 – Antônio de Oliveira Pinto – Prefeito 
Municipal.  

 9 cm -04 828615 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA/MG - Aviso de 
Tomada de Preços nº 006/2016. A Prefeitura Municipal de Paraopeba/
MG torna público que no dia 23 de maio de 2016, às 14 horas, reali-
zará, no Departamento de Compras Licitações, Contratos e Convênios, 
sito na Rua Américo Barbosa nº13, Centro, nesta, licitação na modali-
dade Tomada de Preços, onde serão recebidos e abertos os envelopes 
de habilitação e propostas, Serviços de Engenharia - __para Obras de 
Revitalização e Conservação do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 
da Praça Coronel Caetano Mascarenhas. Poderão participar do certame 
as empresas devidamente cadastradas até às 16 horas do dia 18 de maio 

de 2016. Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço supra ou 
através do site www.paraopeba.mg.gov.br ou ainda pelo email editais.
paraopeba@paraopeba.mg.gov.br. Informações através do telefone: 
031-3714-1442, no horário de 13:00 às 16:00 horas. Paraopeba/MG, 04 
de maio de 2016. Pacífi co Geraldo de Deus - Prefeito Municipal  

 4 cm -04 828614 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG  - EXTRATO 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 – A Prefei-
tura Municipal de Queluzito, torna público que fará realizar licitação 
na Modalidade Pregão Presencial para a AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES para cumprimento do 
convênio nº 1.705/2014 fi rmado com a SES/MG. Data: 17/05/2016 
– Horário:13:15 O Edital na integra está disponível no site:queluzito.
mg.gov.br. Informações pelo Tel:031)3722-1222– Rosângela Ramalho 
– Pregoeira.  

 2 cm -04 828706 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG –Tomada 
de Preços Nº 09/16. Menor preço global. Objeto: Obras de Constru-
ção da Casa dos Cavaleiros (Memorial da Cavalhada) no distrito de 
brumal:Data do recebimento das propostas e documentos: 30/05/16 às 
08:00 horas, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro. O edital dessa lici-
tação encontra-se à disposição dos interessados no sitewww.santabar-
bara.mg.gov.bre na Divisão de Compras da Prefeitura. Santa Bárbara, 
04/05/16. a) Cláudio Alves Braga – CPL  

 2 cm -04 828342 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE 
- MG - Extrato do Decreto nº 119/2016 – Art. 1º - Fica Homologado o 
Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antô-
nio do Monte - MG e organizado pela empresa Exame Auditores & 
Consultores Ltda - EPP, nos termos do Edital nº 01, de 09/10/2015, 
consoante classifi cação fi nal dos candidatos, cuja publicação se deu no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte 
– MG, no dia 09/10/2015 e noendereço eletrônico da empresa organiza-
dora – www.exameconsultores.com.br, no dia 09/10/2015. Art. 2º - Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Pre-
feitura Municipal de Santo Antônio do Monte– MG,03 de maio de2016. 
Edmilson Aparecido da Costa – Prefeito Municipal.  

 3 cm -04 828360 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG - 
 P. P. nº. 027/2016 - A PREF. MUN. DE S. J. DA PONTE/MG torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar o Proc. 
Lic. nº. 035/2016 - P. P. nº. 027/2016 a realizar-se no dia 18/05/2016 às 
08h00min - Objeto - Aquisição de Equipamentos (espargidor para pin-
tura de ligação e operação tapa buraco) para atender as necessidades da 
Secretaria de Obras e serviços Urbanos. Edital através do e-mail: pmsa-
ojoaodaponte@gmail.com e do site: www.saojoaodaponte.mg.gov.br 
para downloads. São João da Ponte/MG, 04 de maio de 2016. CHAR-
LES CORRÊA DE AGUIAR - PREGOEIRO OFICIAL.  

 2 cm -04 828796 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG - Concorrên-
cia Pública 002/2016 - Aviso de Alteração de data e horário de licita-
ção modalidade Concorrência Pública 002/2016 - Processo Licitatório 
050/2016. O Município de Itabirito/MG comunica que houve altera-
ção na data e horário da CP 002/2016 – PL 050/2016, cujo objeto é 
a contratação de pessoa jurídica especializada em locação, manuten-
ção e operação de máquinas e equipamentos para execução de obras 
de infraestrutura urbana. NOVA DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE 
ABERTURA: Dia 16/05/2016 às 09h00, na sala de reuniões da PMI, 
localizada na Av. Queiroz Júnior, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: (31) 
3561-4050/3561-4086. O edital poderá ser retirado no Deptº de Licita-
ções e Contratos ou pelo e-mail licitacao@pmi.mg.gov.br. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG Concorrência 
Pública 003/2016 - Aviso de Alteração de data e horário de licitação 
modalidade Concorrência Pública 003/2016 - Processo Licitatório 
051/2016 - O Município de Itabirito/MG comunica que houve altera-
ção na data e horário da CP 003/2016 - PL 051/2016, cujo objeto é 
a contratação de pessoa jurídica para construção da Creche do Bairro 
Quinta dos Inconfi dentes, no município de Itabirito/MG. NOVA DATA 
E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: Dia 16/05/2016 às 
09h00, na sala de reuniões da PMI, localizada na Av. Queiroz Júnior, 
nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: (31) 3561-4050/3561-4086. O edital 
poderá ser retirado no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo e-mail 
licitacao@pmi.mg.gov.br.  

 6 cm -04 828536 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG 
- Aviso - Edital de Licitação - Pregão Presencial Nº 018/2016 - “Melhor 
Oferta”. A Pregoeira designada através da Portaria nº 06 de 15 de feve-
reiro de 2016, torna público que fará realizar no dia 18 de maio de 
2016, às 09:00 horas, no Departamento de Licitação, na Rua Pernam-
buco nº 780, Centro, Pregão Presencial, objetivando a contratação 
de empresa bancária objetivando centralização dos serviços de paga-
mento das remunerações e salários dos servidores ativos desta Pre-
feitura Municipal, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente, 
pelo período de 60 meses. Informações complementares poderão ser 
obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (034) 3453-1700 / 3453-
1715. Limeira do Oeste-MG, 04 de maio de 2016. EDNÉIA FREITAS 
BRENTAN - Pregoeira.  

 3 cm -04 828801 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG - Processo Licitató-
rio Nº 0039/2016 - Pregão Presencial Nº 0015/2016. O Município de 
Manga-MG, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial, pelo sistema de registro de preços, do tipo menor preço por 
item, nos termos da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e do Decreto Muni-
cipal nº 455/06, no dia 20/05/2016 às 09h00min para contratação de 
empresa para prestação de serviços técnicos especializados em pes-
quisa histórica e cultural para realização de inventário do acervo cultu-
ral do município de Manga. O edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidos gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal de 
Manga, Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 - Centro - Manga-MG, 
CEP 39.460-000, nos dias úteis das 08h00min às 18h00min ou pelo 
e-mail: cpl.manga@yahoo.com.br. Heloísa Rocha Lacerda- Pregoeira 
Ofi cial. 
  

  PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG - Processo Licitató-
rio Nº 0038/2016 - Pregão Presencial Nº 0014/2016. O Município de 
Manga-MG, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial, pelo sistema de registro de preços, do tipo menor preço por 
item, nos termos da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e do Decreto Muni-
cipal nº 455/06, no dia 18/05/2016 às 09h00min para contratação de 
empresa para prestação de serviços da construção civil, mão de obra de 
pedreiro, eletricista, pintor, carpinteiro, ajudante de eletricista, ajudante 
de pedreiro, ajudante de pintor. O edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidos gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal 
de Manga, Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 - Centro - Manga-MG, 
CEP 39.460-000, nos dias úteis das 08h00min às 18h00min ou pelo 
e-mail: cpl.manga@yahoo.com.br. Heloisa Rocha Lacerda-Pregoeira 
Ofi cial.  

 7 cm -04 828747 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG  - 
Proc.038/2016 - Inex.008/2016 - Cred.001-2016. Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços médicos com valores baseados 
na tabela de procedimentos médicos do CISNORTE ano 2013. Con-
tratada: CLINICA PSIQUIATRICA E SAUDE MENTAL SA EREI-
LI-ME. V: R$84.240,00/RANCIARO & PEREIRA LTDA-ME. V: 
R$18.000,00. Vigências: 31/12/2016. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG 
Proc.039/2016 - Inex.009/2016 - Cred.002-2015. Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de plantões médicos com a fi nali-
dade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Muni-
cípio de Brasília de Minas. Contratada: DANIELE CORREA GUIMA-
RAES - MEDICA-ME. V: R$ 108.000,00. Vigência: 31/12/2016. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG 
Proc.041/2016 - Inex.010/2016 - Cred.002-2015. Objeto: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de plantões médicos com 
a fi nalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Brasília de Minas. Contratada: MEDNORTE SER-
VIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME. V: R$ 408.000,00. Vigência: 
31/12/2016. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG 
Proc.042/2016 - Inex.011/2016 - Cred.001-2016. Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços médicos com valores baseados 
na tabela de procedimentos médicos do CISNORTE ano 2013. Con-
tratada: MEDNORTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME. V: 
R$ 66.000,00. Vigência: 31/12/2016.  

 7 cm -04 828793 - 1  

    CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS - MG -  Edi-
tal nº 01 de 2015. Aviso de Consolidação de Edital do Concurso Público 
001/2015 com abertura de prazo para inscrições. A Câmara Munici-
pal de São Roque de Minas/MG, torna pública a reabertura das inscri-
ções para o Concurso Público para Provimento de Cargo de Procura-
dor e Auxiliar de Serviços Gerais consolidando o Edital nº 01 de 2015, 
com as retifi cações recomendadas pelo TCE e publicado no DOE nº 
29759749-1, de 30 de outubro de 2015, sendo os seguintes itens princi-
pais, mantendo inalterados o demais itens do edital: As inscrições esta-
rão reabertas no período de 05 a 19 de maio de 2016; As inscrições 
poderão ser feitas presencialmente e também via internet, pelo site da 
Câmara www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br, conforme descrito 
no edital de retifi cação; A data de realização das Provas objetiva e dis-
sertativa para todos os cargos está prevista para 28 de maio de 2016. 
Mantêm-se inalterados os demais itens do edital, não descritos no Edi-
tal de Retifi cação nº 03. O Edital de Retifi cação, que engloba o edital 
completo, com todos os requisitos, alterações e cronograma podem ser 
consultados na homepage da Câmara Municipal www.camarasaoroque-
deminas.mg.gov.br, podendo ser obtidas informações também através 
do e-mail camaramsaoroque@yahoo.com.br. São Roque de Minas, 04 
de maio de 2016. Ednei Almeida Vilela - Presidente da Comissão.  

 5 cm -04 828798 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE 
MINAS-MG - Pregão Nº 019/2016. O Município de Bonfi nópolis de 
Minas-MG Torna público a Homologação do Processo Nº 023/2016 - 
Pregão Nº 019/2016 - Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a saúde, conforme Convênio nº 2047/2014. Empresa 
vencedora: 2R Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA - EPP, 
CNPJ/MF nº 04.318.429/0001-82, Valor Total estimado: R$18.410,00 
(Dezoito mil quatrocentos e dez reais). Bonfi nópolis de Minas - MG, 
19/04/2016. Donizete Antonio dos Santos - Prefeito Municipal. 
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG 
- Extrato de Contrato nº 066/2016: Contratação de empresa para Exe-
cução de Obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ no bairro Prima-
vera, conforme Contrato BF nº 215.147/16, no âmbito do Programa 
BDMG Urbaniza Empresa vencedora: PAESAN - PAVIMENTA-
ÇÃO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/MF nº 
03.691.134/0001-94, valor total estimado: R$353.235,10 (Trezentos e 
cinquenta e três mil e duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos). 
Inicio: 26.04.2016. Vigência: 27.08.2016. Donizete Antonio dos Santos 
- Prefeito Municipal. 
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG 
- Extrato de Contrato: Contrato nº 067/2016: Objeto: Aquisição de 01 
(uma) autoclave em inox, horizontal, painel digital, capacidade mínima 
21 litros, alimentação 110v, marca STERMAX/ 21 - ASA - DIGITAL 
TOP; 01 (uma) autoclave em inox, horizontal, painel digital, capaci-
dade mínima 54 litros, alimentação 110v, marca STERMAX/ 60 - ASA 
- DIGITAL TOP e 03 (três) ar condicionado, condensador horizontal, 
ciclo frio, potência 12000BTUS, alimentação 110v, marca PHILCO 
/ PH 12000M. Conforme Convênio nº 2047/2014 celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Saúde/Prefeitura Municipal de Bonfi nópolis 
de Minas. Empresa vencedora: 2R Medicamentos e Produtos Hospi-
talares LTDA - EPP, CNPJ/MF nº 04.318.429/0001-82, Valor Total 
estimado: R$18.410,00 (Dezoito mil quatrocentos e dez reais). Inicio: 
26.04.2016. Vigência: 25.04.2017. Donizete Antônio dos Santos - Pre-
feito Municipal.  

 8 cm -04 828540 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO/MG  - P. P. nº 026/2016 
- Pref. Serro torna público revogação do P. nº 153/2016 - P. P. nº 
026/2016, Referente á contratação de empresa(s) especializada em tec-
nologia de informação para locação de software e prestação de servi-
ços voltados à gestão da saúde pública em atendimento a Secretaria de 
Saúde deste Município. Conforme art. 49 da Lei nº 8.666/93 - Infor-
mações: (38) 35411369 licitacaoeditais@serro.mg.gov.br. Daniela C.R. 
Leão Simões - Presidente da Comissão.  

 2 cm -04 828547 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA/MG - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 011/2016 - O Município de Juvenília/MG torna publico 
que fará realizar licitação na forma que segue: PROC. LICITATÓRIO 
Nº 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. OBJETO: Regis-
tro de preços para futura e eventual “fornecimento de hospedagem e ali-
mentação para pessoas carentes em tratamento de saúde fora do domici-
lio (TFD) na cidade de Montes Claros”. SESSÃO DE JULGAMENTO: 
Dia 19/05/2016 - 08h00min. Edital e anexos se encontram disponíveis 
no site: www.juvenilia.mg.gov.br. Maiores informações: Através do 
telefone: (38) 3614-9120, email licitacao@juvenilia.mg.gov.br ou dire-
tamente na sede do Município, situado Praça Antônio Joaquim de Lima, 
10 - Centro - Juvenília - MG, no horário das 07h00min às 11h00min. 
Prefeitura Municipal de Juvenília/MG, 04 de maio de 2016.  

 3 cm -04 828559 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI/MG  - Número do 
Contrato: 002/2015 - Nº Processo: 121/2014. TOMADA DE PRE-
ÇOS 012/2014. Contratante: Município de Guarani - Contratado: J. I. 
CONSTRUÇÕES LTDA.-ME - CNPJ: 11.814.111/0001-58. O objeto 
do presente Contrato é a contratação de empresa especializada, pelo 
regime de execução indireta, de empreitada a preço global, para calça-
mento e cercamento na Travessa João Elias - Parque Municipal de Gua-
rani Sô Sica, no Município de Guarani/MG. Fica ajustada, a supressão 
do valor de R$ 6.190,59 (seis mil, cento e noventa reais e cinquenta e 
nove centavos), perfazendo um percentual de aproximadamente 5,06% 
(cinco vírgula seis por cento) do contrato inicial, bem como o acrés-
cimo do valor de R$ 30.561,32 (trinta mil, quinhentos e sessenta e um 
reais e trinta e dois centavos), perfazendo um percentual de aproxima-
damente 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento). Valor 
do contrato: R$ 122.377,61 (Cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta 
e sete reais e sessenta e um centavos). Data de Assinatura: 4/5/2016. 
Signatários: PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e ILSA HELENA 
GALDINO OLIVEIRA.  

 4 cm -04 828530 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG  - AVISO 
DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 028/2016. Objeto: aquisi-
ção de estantes e armários de aço. Credenciamento: de 12h30 as 13h00 
do dia 17/05/2016. O edital está disponível no site www.itapecerica.
mg.gov.br. Andréa Vilano - Pregoeira.  

 1 cm -04 828661 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS/MG . Torna Público Pre-
gão Presencial 19/2016 Registro de Preços para eventual contratação 
de empresa para fornecimento de material gráfi co para atender a Pre-
feitura Municipal de Tiros. Data de abertura dos Envelopes será dia 
19/05/2016 às 09:00 horas. O edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Tiros, na Praça 
Santo Antônio, 170, Centro. Telefone: (34) 3853-1221 e endereço Ele-
trônico www.tiros.mg.gov.br.  

 2 cm -04 828783 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
GRAMA/MG - Chamada Pública nº 001/2016. Torna público Resul-
tado, Adjudicação, Ratifi cação e Homologação, nos termos da Lei nº 
8.666/93, 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 do Ministério da Educa-
ção FNDE e com vistas aos documentos acostados aos autos, à justifi ca-
tiva da Chamada Pública nº 001/2016, e, pareceres, ratifi co a Chamada 
Pública para a Aquisição de gêneros alimentícios da Família Rural para 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE a 
favor do produtor rural: REGINALDO CARLOS ZINATO, inscrito no 
CPF sob nº 026.703.536-57, vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, com valor 
global de R$ 19.999,80. Itens: 05, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17 e 29, 
desertos. Santo Antônio do Grama/MG. Alcione Ferreira de Albuquer-
que Lima - Prefeita Municipal.  

 3 cm -04 828818 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS/MG 
 . Torna público Processo Licitatório 021/2016 - Tomada de Preços 
003/2016. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. Data do julga-
mento dia 20/06/2016 as 09:00 horas. Edital e informações: Rua Rui da 
Silva Reis, nº 300, Centro em Santa Fé de Minas/MG, ou pelo Telefax 
(38) 3632-1106. Santa Fé de Minas, 04 de Maio de 2016. Marinália G. 
Barbosa - Presidente da CPL.  

 2 cm -04 828740 - 1   

 Editais de Comarcas
   COMARCA DE TEÓFILO OTONI-EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE 30 DIAS. O Dr. Fabrício Simão da Cunha Araújo, Juiz 
de Direito da Primeira Vara Cível desta cidade e comarca de Teófi lo 
Otoni, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc...FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente o(a) requerido(a) VALE DO SOL CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
010576439/0001-10, atualmente em lugar incerto e não sabido, que 
encontra-se em trâmite por este Juízo e Secretaria da Primeira Vara 
Cível desta Comarca, os autos nº 0686 14 012871-7 de Procedimento 
Comun que lhe move Banco Bradesco S/A, para que chegue ao conhe-
cimento de todos, é expedido o presente edital, que será afi xado e publi-
cado na forma da lei, fi cando o(a) mesmo(a) devidamente CITADO 
(A) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do término de sua publicação no “DJE (Diário 
do Judiciário Eletrônico)”; advertindo de que não sendo contestada a 
ação, ser-lhe-á nomeado curador especial nos termos do artigo 257 do 
Código de Processo Civil, Teófi lo Otoni(MG), 11 de abril de 2016. Ede-
nilson Brito Souto, Escrivão Judicial, escrevi. Fabrício Simão da Cunha 
Araújo, Juiz de Direito. (Dr. Luis Eduardo Massara Guimarães OAB/
MG 70416).  

 5 cm -02 827703 - 1                
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Comunicado Aviso de Suspensão de Edital de Abertura n°001/2015 Concurso Público

COMUNICADO

AVISO DE SUSPENSÃO

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2015

CONCURSO PÚBLICO

 

 

 

                        A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG, por meio da Comissão Especial do Concurso
Público, nomeada pela Portaria nº 14, de 02 de outubro de 2015, torna público por motivos de retificação de alguns itens
constantes no edital nº 01/2015, a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA das inscrições referente ao Edital de Abertura de Concurso
Público nº 001/2015, publicado em 30 de outubro de 2015, referente realização de Concurso Público de Provas Objetivas,
Títulos  e  Dissertativa para cargos de provimento  de vagas do quadro  efetivo da Câmara Municipal  de São Roque de
Minas/MG.

                        Ratifica, ainda, que as alterações e adequações necessárias, inclusive novo cronograma para todas as fases
do Concurso Público, especialmente com a reabertura das inscrições e com o disciplinamento de eventuais desistências,
possibilidade de alteração de cargo, além de outras decorrentes da suspensão comunicada serão divulgadas no endereço
eletrônico da Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG, no quadro de aviso da Câmara Municipal e divulgação na Rádio
Local.

 

São Roque de Minas, 10 de dezembro de 2015.

Ednei Almeida Vilela

Presidente da Comissão
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sAÚDE, conforme Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993 e alterações, 
Lei 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste edital. O Edi-
tal completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais 
atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através 
do site www .trescoracoes .mg .gov .br, ou no Departamento de licitação 
de 12:00 às 18:00 horas . Michele shigihara de souza . Presidente da 
Comissão Permanente de licitação . Três Corações, 18 de novembro 
de 2015 .

4 cm -24 768433 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS CoRAÇÕES/MG- Extrato 
Da ata De registro De Preço Do Pregão N .º 000120/2015 - objeto: 
aquisição de uniformes, solicitado pelas secretaria Municipal De 
Desenvolvimento social, secretaria Municipal De obras E serviços 
Públicos E secretaria Municipal De Planejamento, descritos e especi-
ficados no termo de referencia - anexo I. Data: 04/11/2015. A presente 
ata de registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados 
a partir da data de sua assinatura. Termo Nº 000112/2015. Vencedor: 
Campinas Military Defense ltda – Epp . Cnpj: 10 .955 .614/0001-80 . 
Endereço: rua ribeirão Preto, 572, Jardim Esmeralda, santa Barbara 
D Oeste/Sp - Cep: 13.454-027, Com O Valor Total De R$ 37.825,00 
(Trinta E Sete Mil, Oitocentos E Vinte E Cinco Reais). Termo Nº 
000113/2015. Vencedor: W.R Comercio De Artigos Esportivos Ltda. 
Cnpj: 08 .685 .277/0001-07 . Endereço: rua Julião arbex, 25, Cen-
tro, Três Corações/Mg - Cep: 37.410-000, Com O Valor Total De R$ 
171 .917,00 (Cento E setenta E um Mil, Novecentos E Dezessete 
reais) . aviso: a ata do Pregão encontra-se publicada na íntegra no site 
da Prefeitura Municipal de Três Corações. Vinicius Pinto Dutra. Secre-
taria Municipal De Desenvolvimento social . Denis leonardo Ferreira . 
secretaria Municipal De obras E serviços Públicos . antônio Carlos 
Guedes . secretaria Municipal De Planejamento . Três Corações, 04 de 
novembro de 2015 .

5 cm -23 767921 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG . Pregão Eletrô-
nico nº  308/2015. AVISO DE ALTERAÇÃO. (Republicado por altera-
ção de datas) . objeto - Fornecimento de bolachas doce, tipo rosquinha 
de coco, em atendimento à secretaria Municipal de Educação, con-
forme especificações constantes no ANEXO I, que acompanha o Edital. 
Tipo de licitação: Menor preço global . recebimento das propostas por 
meio eletrônico - a partir das 12 horas do dia 27/11/2015 às 08h59min 
do dia 09/12/2015 . abertura das propostas por meio eletrônico - Às 
09 horas do dia 09/12/2015 . Início da sessão de disputa de preços - 
Às 14h30min do dia 09/12/2015. Valor estimado da licitação - R$ 
318 .395,00 . Fonte de recursos - Convênio . Informações: Portal eletrô-
nico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://
www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557 ou junto à plataforma 
eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br  . 
Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 
e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .br  . uberaba/MG, 23 
de novembro de 2015. ECLAIR GONÇALVES GOMES. Secretária 
Municipal de administração . (autoridade competente) .

4 cm -24 768566 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG.EXCLUSIVO 
Para M .E ./E .P .P . Pregão Eletrônico nº 311/2015 . objeto: Confecção 
de panfletos “Conheça o SAMU” e livros do “Código Sanitário Muni-
cipal”, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, cujas especifi-
cações detalhadas encontram-se nos aNEXos I e II que acompanham 
este Edital . Tipo de licitação: Menor preço global . recebimento das 
propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 27/11/2015 
às 08h59min do dia 09/12/2015 . abertura das propostas por meio ele-
trônico: Às 09 horas do dia 09/12/2015 . Início da sessão de Disputa de 
Preços: Às 14h30min do dia 09/12/2015. Valor estimado da licitação: 
R$ 7.340,00. Fonte de recurso: Vinculado. Informações: Portal eletrô-
nico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://
www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo, 29557 ou junto à plataforma 
eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br  . 
Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 
e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .br  . uberaba/MG, 23 
de novembro de 2015. ECLAIR GONÇALVES GOMES. Secretária 
Municipal de administração . (autoridade competente) .

4 cm -24 768571 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG . Pregão Eletrô-
nico nº 310/2015. EXCLUSIVO PARA M.E./E.P.P. Objeto - Aquisi-
ção de diversos materiais e acessórios para copa e cozinha, conforme 
especificações constantes no ANEXO I que acompanha este Edital. 
Prazo de entrega - Máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 
Nota de Empenho, emitida pela secretaria Municipal de saúde . rece-
bimento das propostas por meio eletrônico - a partir das 12 horas do 
dia 27/11/2015 às 08h59min do dia 09/12/2015 . abertura das propostas 
por meio eletrônico - Às 09 horas do dia 09/12/2015 . Início da sessão 
de Disputa de Preços - Às 14h30min do dia 09/12/2015. Valor estimado 
da licitação - R$ 11.016,76. Fonte de recurso - Vinculado. Informações: 
Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo 
link: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo, 29557 ou junto à 
plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .licitaco-
es-e .com .br  . Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 
3318-0938 e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .br  . ube-
raba/MG, 19 de novembro de 2015. ECLAIR GONÇALVES GOMES. 
secretária Municipal de administração . (autoridade competente) .

4 cm -24 768570 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERLÂNDIA

aviso de licitação . Tomada de Preços n 806/2015 . Tipo “Menor 
Preço” . secretaria Municipal de serviços urbanos – através da Dire-
toria de Compras – Fará realizar licitação supramencionada . objeto: 
seleção e contratação de empresa de engenharia, para execução de 
obras em rede de energia elétrica e iluminação pública, para ilumi-
nação das fachadas da Igreja Nossa senhora do rosário (Patrimônio 
Público Tombado) na Praça rui Barbosa, Palácio dos leões e Coreto 
na Praça Clarimundo Carneiro (Patrimônio Público Tombado), Viaduto 
Pastor José Braga da silva (viaduto da av . João Naves de Ávila sobre 
a av . rondon Pacheco)no Bairro santa Mônica e Parque do sabiá no 
Bairro Tibery em uberlândia – MG ., com fornecimento de materiais e 
mão de obra . a visita aos locais das obras acontecerá, exclusivamente 
e impreterivelmente, nos dias 14/12/2015 e 16/12/2015 às 14:00 horas, 
horário limite em que o representante da licitante deverá se apresentar 
na secretaria Municipal de serviços urbanos – Centro administrativo 
Municipal, av . anselmo alves dos santos, 600 , Bloco I, 3º pavimento, 
onde será fornecido o atestado de visita . o Edital encontra-se a dispo-
sição na Diretoria de Compras, na av . ubiratan Honorio de Castro, nº 
826, telefone oxx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no site www .
uberlandia .mg .gov .br, no link licitações – Prefeitura Municipal de 
uberlândia . a sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas 
e documentação será no dia: 22/12/2015 às 13:00 horas, na Diretoria 
de Compras . uberlândia, 23 de novembro de 2015 . Eduardo arnolde 
afonso de Castro, secretário Municipal de serviços urbanos .

6 cm -24 768277 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– TorNa PuBlICo –
Nono aditamento à ata de registro de preços – nº 001/2015 – Firmado 
entre o município de unai e a empresa posto unaí . aditamento com-
pleto e maiores informações no edital no site: www .prefeituraunai .
mg .gov .br ou tel . (38) 3677 9610 . ramal 9016 - unaí-MG ., 24/11/2015 . 
Delvito alves da silva Filho – Prefeito Municipal

2 cm -24 768546 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uRuANA DE MINAS-MG– 
AVISO DE LICITAÇÃO – Processo 056/2015 – Pregão Presencial 
037/2015 – objeto: locação de estrutura, som, palco e banheiros quí-
micos . Data de abertura e julgamento: dia 08/12/2015 as 08:30 horas . 
Edital e informações: av . Brasília, n .º 450, em uruana de Minas, ou 
pelo Telefax 38 .3678 .9090 . uruana de Minas, 24 de Novembro de 
2015 . Tania Menezes lepesqueur – Prefeita Municipal .

2 cm -24 768644 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIEIRAS/MG- avisa a todos que 
fará realizar a abertura do Processo licitatório, Pregão Presencial nº . 
045/2015, visando a eventual contratação de pessoa jurídica para for-
necimento, a depender da necessidade, de peças genuínas, acessórios e 
serviços automotivos para reposição e reparo do veículo MErCEDEs-
BENs 2729 2013/2013 placa Puu-0731, pertencente a frota municipal, 
tudo conforme Edital e seus anexos . o credenciamento ocorrerá das 
13hs e 30min às 14hs e a abertura às 14hs, ambos no dia 08/12/2015 . o 
Edital e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Dr. Olavo Tostes, nº. 56, Centro, em Viei-
ras/MG ou através do telefone (32) 3755-1000, no horário das 09hs às 
16hs. Vieiras/MG, 24 de novembro de 2015. Pregoeiro.

3 cm -24 768697 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIRGoLÂNDIA– Extrato de 1º 
Termo aditivo do Contrato nº 045/2014 – Pl n .º 045/2014 – TP n .º 
008/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Virgolândia/MG e a empresa 
Construtora liberdade ltda-ME CNPJ nº 19 .446 .919/0001-31 . objeto: 
Contratação de Empresa para reconstrução de Pontes no Município 
de Virgolândia de acordo com o Plano de Trabalho e Parecer Técnico 
2014-276-PT-DrrrPs Processo 59050 .000296/2014-20, Instituído 
pela Portaria MI nº64/2013 para reconstrução de infraestruturas afe-
tadas pelo desastre. Vigência: O prazo contratual foi prorrogado por 
12 meses a contar da data de sua assinatura . (a) arnaldo de oliveira 
Braga, Prefeito Municipal .

3 cm -24 768562 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA RoSA DA SERRA - 
MG,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, Processo 020/2015 – Fica 
CANCELADA a rerratificação publicada no dia 20.11.15.Publica-se 
nova rerratificação do objeto alterando o Item 2, Anexos I e II e data. 
Fica retificado as especificações do objeto de licitação na modalidade, 
do tipo menor preço por item, para aquisição de um (01) rolo Com-
pactador Novo, conforme contrato junto à Caixa Econômica Federal nº 
1018917-13/2014 . abertura dia 10/12/2015 às 09:00hs . Cleide Maria 
Ferreira rangel Prefeita Municipal . Email: licitacaopmsr@yahoo .com .
br tel:34-98861-0695 .

3 cm -24 768298 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo JoSÉ Do ALEGRE– 
Extrato de Edital - Processo nº 0072/2015 - Pregão Presencial 36 . Cre-
denciamento dia 10/12/2015 às 10h . sessão de lances dia 10/12/2015 
às 10h e 15min, cujo objeto é a registro de preçospara futura e even-
tualcontratação de empresas de prestação de serviços automotivos para 
a manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves 
e pesados com fornecimento de todas as peças genuínas e acessórios e 
componentes originais de fábrica, de primeiro uso necessários a serem 
executados nos veículos pertencentes à frota municipale conveniados . 
Edital e informações complementares na sede da Prefeitura de 12 às 17 
horas e no site www .saojosedoalegre .mg .gov .br . são José do alegre, 25 
de novembro de 2015 . ana Carla ribeiro Nascimento - Pregoeira .

3 cm -24 768677 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE DoRES DE CAMPoS– Processo 
nº 86/2015 – leilão nº 01/2015, a ser realizado dia 10 de dezembro de 
2015 a partir das 14horas no almoxarifado Externo, à rua Juvêncio 
silva, nº 125 . Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Comissão 
Permanente de licitação através do telefone (0xx32) 3353-2441 . o edi-
tal está disponível emwww .doresdecampos .mg .gov .br . Dores de Cam-
pos, 24 de novembro de 2015 . Helbert José aliani silva – Presidente da 
comissão permanente de licitação .

2 cm -23 768158 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo PoMBA-Edital de leilão-
Torna público que levará a leilão, 17/12/2015, ás 13:00 horas, na sala 
de reuniões do Paço Municipal- avenida raul soares, nº 15, Centro, 
Rio Pomba/MG, seus bens inservíveis: Veículos, máquinas, sucatas e 
bens do matadouro . Fone: (037)3242-2001 .

1 cm -24 768284 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MoNTE SIÃo-Edital de leilão-
Torna público que levará a leilão, 15/12/2015, ás 10:00 horas, Cen-
tro Cultural Professora Itália Zucato Pacchioni- r: Maurício Zucato, 
111, Centro, Monte sião/MG, seus bens móveis e imóveis inserví-
veis: Veículos, bens diversos da educação e esportes , bens diversos 
da saúde e Imóveis . Fone: (037)3242-2001 . João Paulo ribeiro- Pre-
feito Municipal .

2 cm -24 768299 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RECREIo- ProCEsso DE lICI-
TAÇÃO Nº 109/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015na data 
de 14/12/2015 às 07:30 horas nos termos da lei Federal nº 8 .666/93 
paraContrataçãode serviços técnicos especializados de pessoa jurídica 
paraserviços de obras e engenharia, de pavimentaçãoasfáltica . Melho-
res informações serão obtidos no setor de Compras e licitações da Pre-
feitura Municipal de recreio, no horário de 08:00 às 10:00 . recreio, 23 
de novembro de 2015 .

2 cm -24 768639 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE CEDRo Do ABAETÉ/MG- CarTa 
CONVITE, DE Nº. 003/2015 - Através de sua Comissão Permanente 
de licitações, torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
037/2015 na modalidade Carta Convite, de nº . 003/2015 para contra-
tação de microempresa do ramo, para execução, mediante o regime de 
empreitada por preço global, de obra referente a 5ª . etapa de construção 
do prédio da Câmara Municipal, conforme especificações e demais ele-
mentos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos desta 
Carta - Convite, na CIDaDE DE CEDro Do aBaETÉ/MG . Critério 
de julgamento: menor preço global . Data de entrega da documentação 
para os cadastrados e não cadastrados até o dia 04/12/2015 entre 09:00 
às 09:10 horas (horário local) . Data da abertura 04/12/2015 às 09:15 
horas . a visita técnica será realizada entre os dias 26/11/15 e 03/12/15, 
mediante agendamento prévio junto a Câmara Municipal, cuja visita 
ocorrerá nos horários de 09:00 às 15:00 . Maiores informações sobre o 
edital poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Cedro do abaeté, 
sediada na rua Cel . José lobato, nº . 850 - Centro, pelo telefone (37) 
3544 1285, no horário de 8:00 às 16:00 horas ou pelo site  . Cedro do 
abaeté/MG, 24 de novembro de 2015 . Getônio soares de andrade - 
Presidente da CPl

5 cm -24 768646 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ARINoS/MG. HOMOLOGAÇÃO 
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2015. A Prefeitura Municipal de 
arinos/MG nos termos da lei Federal 8 .666/93 Homologa o Pregão 
Presencial n° 019/2015, Adjudicando às Empresas: Terezinha Maria de 
Oliveira Morais – Me, CNPJ: 25.832.387/0001-73. Valor Global: R$ 
177 .000,00 (cento e setenta e sete mil reais); Edmilson Dias da Cruz - 
Me, CNPJ: 10.756.642/0001-79. Valor Global: R$ 97.750,00 (noventa 
e sete mil setecentos e cinquenta reais) . arinos/MG, 16 de outubro de 
2015 . roberto sales – Prefeito Municipal .
 HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO N° 002/2015. A Prefeitura Muni-
cipal de arinos/MG nos termos da lei Federal 8 .666/93 Homo-
loga o Leilão n° 002/2015, Adjudicando o objeto a seguinte empresa 
arrematante: raffa Comércio de Tambores e sucatas ltda, CNPJ: 
01 .026 .721/0001-33 . lote único valor global: r$ 25 .000,00 (vinte e 
cinco mil reais) . arinos/MG, 15 de junho de 2015 . roberto sales – 
Prefeito Municipal .

4 cm -24 768490 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uRuCuIA/MG, Extrato de 
Tomada de Preços nº 013/2015 - a Prefeitura Municipal de urucuia/
MG, através do presidente da CPl torna público para o conhecimento 
dos interessados, que no dia 11 de dezembro de 2015, às 09:00 horas, 
realizará Tomada de Preços n° 013/2015, Objeto - Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de obras e engenha-
ria para a construção da Creche Proinfância - TIPo 2, Termo de Com-
promisso PaC 202 .808/2012 e sua reformulação PaC 2 5 .541/2013 
Ministério da Educação e o Município de urucuia/MG, Cópia do Edi-
tal site: www .urucuia .mg .gov .br, informações pelo telefone (038) 3634 
9246 . Prefeitura de urucuia 24 de novembro de 2015 (a) Matheus silva 
de rezende - Presidente da CPl .

3 cm -24 768432 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAuLA CÂNDIDo- DECrETo 
Nº .1254/ 2015 - DEClara DE uTIlIDaDE PuBlICa E Da 
OUTRAS PROVIDENCIA. O PREFEITO DA CIDADE DE PAULA 
CaNDIDo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
DECrETa: art . 1º - Fica declarado como de utilidade Pública Muni-
cipal, um terreno situado na rua Maestro José Isabel, s/N, “Campo 
de futebol do união Esporte Clube”, com as seguintes divisas: lateral 
esquerda com Travessa 22 de Maio, nos fundos e lateral direita com 
terrenos da Paróquia de são José . art . 2º - revogada as disposições 
em contrário, este Decreto entra em vigor na data de publicação . Paula 
Cândido – MG, 19 de novembro de 2015 . Marcelo rodrigues da silva 
- Prefeito Municipal .

3 cm -24 768377 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE NINHEIRA– Pregão Presencial nº 
061/2015 . a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pre-
gão Presencial nº 061/2015, para contratação de empresa para forneci-
mento de combustível (gasolina, óleo diesel comum e óleo diesel s10) 
para atender a frota de veículos do município, no dia 07/12/2015 às 
09h00min . Maiores informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 . lúcio 
silva sobrinho – Pregoeiro Municipal .

2 cm -24 768658 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAuLA CÂNDIDo- DECrETo 
Nº .1253/ 2015 - DEClara DE uTIlIDaDE PuBlICa E Da 
OUTRAS PROVIDENCIA. O PREFEITO DA CIDADE DE PAULA 
CaNDIDo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
DECrETa: art . 1º - Fica declarado como de utilidade Pública Muni-
cipal, um terreno na rua são Francisco de assis, no distrito de airões, 
com área de 3 .612,00m², com as seguintes medidas, dividas e confron-
tações: “86,00m de frente com rua são Francisco de assis, 86,00m de 
fundos com a rua Nossa senhora da Consolação, 42,00m pela late-
ral direita com Elton do Carmo Gregório e sidnéia aparecida rocha, 
42,00m pela lateral esquerda com Hudson Vander de Castro Rodri-
gues Rocha” devidamente registrado no CRI da Comarca de Viçosa/
MG, com origem: r-1-29 .281 l2; art . 2º - revogada as disposições 
em contrário, este Decreto entra em vigor na data de publicação . Paula 
Cândido – MG, 13 de novembro de 2015 . Marcelo rodrigues da silva 
- Prefeito Municipal .

4 cm -24 768369 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAuLA CÂNDIDo – MG; CNPJ: 
17.763.715/0001-07. 1ª RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
001/2015 . o Município de Paula Cândido Torna Público, a EXClu-
SÃO DO CARGO PROFESSOR REGENTE MUSICAL. O edital 
retificado completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Paula Cân-
dido e no endereço eletrônico www .institutoibdo .com .br . Paula Cân-
dido, 24 de novembro de 2015 . Marcelo rodrigues da silva – Prefeito 
Municipal .

2 cm -24 768349 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA BARBARA- EDITal 
DE CrEDENCIaMENTo N .º 003/15 objeto: Prestação de serviços 
de transporte de passageiros com utilização de veículo de aluguel (táxi) . 
Período: 25/11/15 a 28/12/15 . o edital desse credenciamento encon-
tra-se à disposição dos interessados no site www .santabarbara .mg .gov .
br e na Divisão de Compras da Prefeitura . santa Bárbara, 24/11/15 . a) 
CLÁUDIO ALVES BRAGA- CPL.

2 cm -24 768294 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE JoSÉ RAYDAN /MG– PREGÃO 
PrEsENCIal Nº 003/2015 . a Câmara Municipal de José raydan, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presen-
cial 003/2015 para Aquisição deCombustívelelubrificantes para Manu-
tenção da Frota de Veículos daCâmaraMunicipal de José Raydan, no 
dia 03/12/2015 às 13:00horas . Informações pelo fone:33-3431-9052 .

2 cm -24 768627 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG- 
Pregão Presencial nº 047/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. 
MuNICIPal DE BrasIlIa DE MINas/MG - torna público o Pro-
cesso licitatório nº 128/2015, Pregão Presencial para registro de 
Preço nº 047/2015 . objeto: aquisição de utensílios e materiais des-
cartáveis para atenderem às demandas municipais . abertura da sessão: 
09/12/2015 às 15h00min . Edital disponível no site: www .brasiliademi-
nas .mg .gov .br e e-mail: licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . Prego-
eira oficial Marcela Ribeiro.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG- 
Pregão Presencial nº 048/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. 
MuNICIPal DE BrasIlIa DE MINas/MG - torna público o Pro-
cesso licitatório nº 129/2015, Pregão Presencial para registro de Preço 
nº 048/2015 . objeto: aquisição de leite pasteurizado para atenderem às 
demandas municipais . abertura da sessão: 10/12/2015 às 13h00min . 
Edital disponível no site: www .brasiliademinas .mg .gov .br e e-mail: lici-
tacao@brasiliademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Marcela Ribeiro.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG- 
Pregão Presencial nº 049/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. 
MuNICIPal DE BrasIlIa DE MINas/MG - torna público o Pro-
cesso licitatório nº 130/2015, Pregão Presencial para registro de Preço 
nº 049/2015 . objeto: aquisição de frutas e verduras para atenderem às 
demandas municipais . abertura da sessão: 10/12/2015 às 14h00min . 
Edital disponível no site: www .brasiliademinas .mg .gov .br e e-mail: lici-
tacao@brasiliademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Marcela Ribeiro.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG- 
Pregão Presencial Nº 050/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. 
MuNICIPal DE BrasIlIa DE MINas/MG - torna público o Pro-
cesso licitatório nº 131/2015, Pregão Presencial para registro de Preço 
nº 050/2015 . objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
refeições . abertura da sessão: 10/12/2015 às 15h00min . Edital disponí-
vel no site: www .brasiliademinas .mg .gov .br e e-mail: licitacao@brasi-
liademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Marcela Ribeiro.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG- 
Pregão Presencial nº 051/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. 
MuNICIPal DE BrasIlIa DE MINas/MG - torna público o Pro-
cesso licitatório nº 132/2015, Pregão Presencial para registro de Preço 
nº 051/2015 . objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de hospedagens . abertura da sessão: 10/12/2015 às 16h00min . Edi-
tal disponível no site: www .brasiliademinas .mg .gov .br e e-mail: licita-
cao@brasiliademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Marcela Ribeiro.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG- 
Pregão Presencial nº 052/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. 
MuNICIPal DE BrasIlIa DE MINas/MG - torna público o Pro-
cesso licitatório nº 133/2015, Pregão Presencial para registro de Preço 
nº 052/2015 . objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atenderem 
às demandas municipais . abertura da sessão: 11/12/2015 às 14h00min . 
Edital disponível no site: www .brasiliademinas .mg .gov .br e e-mail: lici-
tacao@brasiliademinas.mg.gov.br. Pregoeira oficial Marcela Ribeiro.

12 cm -24 768579 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SERRo/MG- Proc . nº 636/2015 
- P .P nº 081 - r .P 001/15 . referente á registro de preços para futuro 
e eventual fornecimento de peças, acessórios e componentes automo-
tivos/máquinas pesadas novos, originais/genuínas e prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva para a frota da Prefeitura 
Municipal de serro - MG . Entrega de envelopes até às 09:00 do dia 
10/12/2015 . abertura das propostas dia 10/12/2015 às 10:00 . infor-
mações: (38) 35411369- licitacaoeditais@serro .mg .gov .br . Daniela 
C.R.L.Simões - Pregoeira Oficial.

2 cm -24 768466 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE SÃo RoQuE DE MINAS/MG- Edital 
de Retificação do Concurso Público 002/2015 - A Câmara Municipal 
de São Roque de Minas/MG, retifica o Edital nº 01 de 2015, Concurso 
Público para provimento de cargo de Procurador e auxiliar de serviços 
Gerais, publicado no DoE nº 29759749-1, de 30 de outubro de 2015, 
no seguinte item: Conhecimentos Específicos (Referente ao cargo de 
Procurador) a - Nível superior - 1 . Procurador [ . . .] - leis Municipais 
1 . lei orgânica do Município de são roque de Minas - MG; 2 . lei 
1 .243/1997 - Código Tributário Municipal; lei 966/1986 - Código 
de Posturas; lei Complementar 22/2008 e suas alterações - Plano de 
Cargos Câmara Municipal srM; resolução nº 001/2006 - regimento 
Interno da Câmara Municipal de são roque de Minas/MG . o Edital 
completo, bem como o Edital de Retificação com todos os requisitos 
pode ser consultado na home page da Câmara Municipal www .cama-
rasaoroquedeminas .mg .gov .br, podendo ser obtidas informações tam-
bém através do e-mail camaramsaoroque@yahoo .com .br . são roque 
de Minas, 23 de novembro de 2015. Ednei Almeida Vilela - Presidente 
da Comissão

4 cm -24 768476 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo PARDo DE MINAS MG 
-aviso de licitação - Processo nº 0162/2015 - Pregão Presencial nº 
076/2015 - objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados a ces-
tas básicas para serem distribuídas aos usuários em situação de vul-
nerabilidade social deste município com entrega dos envelopes até as 
08:00 horas do dia 09/12/2015 . Maiores informações pelo telefone 
(038) 3824-1356 - ou através do e-mail licitacao@riopardo .mg .gov .
br ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de rio Pardo de Minas - 
24/11/2015 - Jovelino Pinheiro Costa - Prefeito Municipal .

2 cm -24 768640 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAPECERICA/MG –AVISO 
DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 065/2015. Objeto: Regis-
tro de Preços de material de construção, elétrico, material e equipa-
mento hidráulico, ferramentas, EPIs, pré-moldados e artefatos de con-
creto . Credenciamento: de 08h00 as 08h30 do dia 07/12/2015 . o edital 
está disponível no site www.itapecerica.mg.gov.br. Andréa Vilano-
Pregoeira .

2 cm -24 768599 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE TuRVoLANDIA - ESTADo DE 
MINAS GERAIS- AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL - Aviso 
de licitação - Processo licitatório nº . 71/2015 - Pregão Presencial 
n°. 30/2015. O Município de Turvolândia (Prefeitura), torna público 
a abertura de procedimento licitatório, para Contratação de empresa 
para fornecimento de pão francês para diversos setores do Municí-
pio de Turvolândia . o edital completo e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados junto à equipe de apoio de segunda a sexta feiras, 
no horário das 12h às 18h, na sala de licitações localizada na Praça 
Dom Otávio, n°. 240 - Bairro Centro, Turvolândia/MG. A abertura será 
às 09h00 do dia 02 de Dezembro de 2015, quando serão recebidos os 
envelopes de propostas, habilitação e credenciamento dos represen-
tantes das empresas interessadas . Mais informações pelo telefone (35) 
32421174, ou pelo e-mail licitaturvolandia@hotmail .com, Turvolândia, 
17 de Novembro de 2015 - Carla aparecida Manso - Pregoeira . Pre-
gão suspenso para readequação de edital . Nova Data de abertura será 
Informada . Turvolândia, 19 de Novembro de 2015 . (a) Carla aparecida 
Manso - Pregoeira .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE TuRVoLANDIA - ESTADo DE 
MINAS GERAIS- AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL - Aviso 
de Licitação - Processo Licitatório n°. 72/2015 - Pregão Presencial 
n°. 31/2015. O Município de Turvolândia (Prefeitura), torna público 
a abertura de procedimento licitatório, para Contratação de empresa 
de revenda de combustíveis, para o fornecimento de gasolina comum; 
óleo diesel comum; óleo diesel s-10 e álcool hidratado carburante, para 
manutenção da frota de veículos e máquinas da administração pública 
municipal e conveniados . o edital completo e seus anexos estão à dis-
posição dos interessados junto à equipe de apoio de segunda a sexta fei-
ras, no horário das 12h às 18h, na sala de licitações localizada na Praça 
Dom Otávio, n°. 240 - Bairro Centro, Turvolândia/MG. A abertura será 
às 13h00 do dia 02 de Dezembro de 2015, quando serão recebidos os 
envelopes de propostas, habilitação e credenciamento dos represen-
tantes das empresas interessadas . Mais informações pelo telefone (35) 
3242 1174, ou pelo e-mail licitaturvolandia@hotmail .com, Turvolân-
dia, 17 de Novembro de 2015 - Carla aparecida Manso - Pregoeira . 
Pregão suspenso para readequação de Edital . Nova Data de abertura 
será Informada . Turvolândia, 19 de Novembro de 2015 . (a) Carla apa-
recida Manso - Pregoeira .

9 cm -24 768662 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE IBIRACATu/MG - leilão 
001/2015 AVISO DE LICITAÇÃO - A Pref. torna público o Proc. 
licit .064/2015 - leilão 001/2015 - cujo objeto é a venda de veículos, 
máquina, equipamentos e imóvel, inservíveis da Prefeitura - os bens 
estão a disposição para vistoria dos interessados, na rua do Comér-
cio, nº . 341, Centro, Prefeitura - abertura da sessão 18/12/2015 
às 10h00min, no pátio da Prefeitura na rua do Comércio, nº . 341 - 
Informações: (038) 3625 - 7103 - Valdeir Pereira da Silva - Pregoeiro 
Oficial.

PrEFEITura MuNICIPal DE IBIraCaTu/MG - Pregão Presen-
cial 043/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Pref. torna público o Proc. 
licit .065/2015 - Pregão Presencial 043/2015 - registro de Preços - aq . 
de cestas básicas - credenciamento - 10/12/2015 - 8h20min - abertura 
da sessão 10/12/2015 às 08h40min - Informações: (038) 3625 - 7103 - 
Valdeir Pereira da Silva - Pregoeiro Oficial.

4 cm -24 768656 - 1

CÂMARA MuNICIPAL DE CoRoACI/MG  . Torna público o jul-
gamento das Contas referentes ao Exercício de 2007, tendo como pres-
tador o sr . Walter de almeida . após o encerramento da instrução; o 
voto da Comissão de Finanças, orçamento e Fiscalização Financeira, 
bem como o parecer jurídico foram submetidos a votação no plenário, 
sendo que os Edis entenderam por bem manter o parecer prévio emi-
tido pelo TCE/MG acerca da reprovação das contas (Processo 749 .259 
TCE-MG), ou seja, as contas prestadas pelo gestor à época dos fatos 
foram reprovadas à unanimidade pelos vereadores presente, pelo placar 
de 05 (cinco) a zero, sendo que em seguida foi lavrado o Decreto legis-
lativo nº 003, de 16 de novembro de 2015, pela reprovação das contas . 
Denys Júnior de lima - Presidente da Câmara de Coroaci . Coroaci, 23 
de novembro de 2015 .

3 cm -24 768641 - 1

CÂMARA MuNICIPAL DE SABINÓPoLIS/MG . Torna público o 
aviso de licitação Pregão Presencial 01/2015 - Processo licitatório 
nº 03/2015 . objeto: aquisição de gêneros alimentícios e produtos de 
limpeza . abertura dia 09/12/2015, às 14:00 horas . aderlane Campos 
Pereira - Pregoeira .

1 cm -24 768664 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– Torna Público Errata 
da Concorrência nº 005/2015 – que objetiva a Contratação de empresa 
especializada para construção da Creche ursinhos Carinhosos nesta 
cidade de unaí-MG . Nova data de julgamento dia 06/01/2016 às 14:00 . 
Errata completa no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .br . unaí-MG, 24 
de novembro de 2015 . Telmo ribeiro de melo – Presidente da CPl

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– Torna Público Pregão 
Presencial (srP) nº 078/2015 – aquisição de reagentes para laborató-
rio durante o período de 12 (doze) meses . Julgamento dia 09/12/2015 
às 08:30 . Edital completo no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .
br. Unaí-MG, 24 de novembro de 2015. Fábio Vagner de Meneses 
– Pregoeiro

3 cm -24 768244 - 1

Editais de Comarcas
Comarca de Itabirito
Edital para registro 

de loteamento

 Cláudio Manoel Simões, Ofi-
cial do registro de Imóveis da 
Comarca de Itabirito, Estado de 
Minas Gerais, na forma da lei, 
etc . 

Torno público, pelo presente Edital, que a firma Pedra Negra Imóveis 
ltda ., CNPJ 21 .036 .555/0001-63, depositou neste Cartório, à rua 
rosalino Gonçalves Magalhães, 59, loja 04, planta do loteamento 
“Residencial Viverde”, situado no lugar denominado Pedra Negra, 
em Itabirito, aprovada pela Prefeitura local em 07-10-2015, acompa-
nhada dos demais documentos para registro neste Cartório, nos ter-
mos da lei 6 .766, de 19-12-1979 . o loteamento é composto por 401 
lotes, agrupados em 22 quadras, ocupando a área de 101 .631,39m², 
ficando ainda a área de 34.838,26m² para ruas, 5.210,60m² de área 
de servidão, 15 .034,50m² de área de passeio, 43 .370,07m² de área 
verde, 26 .221,76m² de área institucional, área mista (res/comercial) 
de 5 .218,82m² e 5 .409,42m² para aPP . o terreno loteado tem a área 
total de 236 .934,82m², com acesso pela rua ana Maria Teixeira, con-
frontando com Fazenda Pedra Negra, Edivar reis oliveira assunção, 
Tynaka ltda . e herdeiros de Pedro Cardoso . Dado e passado nesta 
cidade de Itabirito em 17 de novembro de 2 .015 . Eu, Cláudio Manoel 
Simões, Oficial, o subscrevi e assino. O Oficial,

6 cm -23 767817 - 1

usuario
Realce
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    CÂMARA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo DA APARECIDA/MG 
- aviso de licitação - Pl 002/2015 TP 002/2015 Cm de Conceição da 
Aparecida/MG. Construção da Sede da CM (ETAPA-E). Data Limite 
para entrega dos envelopes: 11 .12 .2015 às 13h00min . Data limite para 
Cadastro 08.12.2015 (art. 22, §2º da Lei 8.666/93). Todos os documen-
tos necessários à realização do certame se encontram à disposição dos 
interessados para exame e retirada na sua sede, na rua Coronel José 
Bento, 488 - Centro - Conceição da Aparecida/MG, de 12h30 às 17h00, 
nos dias úteis. Mais informações pelo tel: 35 3564.1756 e pelo e-mail 
camaramunicipalca@yahoo .com .br  . 20 .11 .2015 . José Walter alves . 
Pres . da Câmara .  

 3 cm -20 767271 - 1  
    PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG - Pre-
gão Presencial para Registro de Preço nº 046/2015. AVISO DE LICI-
TaçÃo - a Pref . municipal de brasilia de minas/mG - torna público 
o Processo licitatório nº 127/2015, Pregão Presencial para registro 
de Preço nº 046/2015. Objeto: Aquisição de equipamentos e mate-
rial permanente para manutenção do Pro-HosP . abertura da sessão: 
03/12/2015 às 15h30min. Edital disponível no site :www.brasiliademi-
nas .mg .gov .br e e-mail: licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . Prego-
eira ofi cial - Marcela Ribeiro. 
  
  PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG - Pre-
gão Presencial para Registro de Preço nº 044/2015. AVISO DE LICI-
TaçÃo - a Pref . municipal de brasilia de minas/mG - torna público 
o Processo licitatório nº 125/2015, Pregão Presencial para registro de 
Preço nº 044/2015. Objeto: Aquisição de Combustíveis para atender 
a frota municipal . abertura da sessão: 03/12/2015 às 13h30min . Edi-
tal disponível no site: www.brasiliademinas.mg.gov.br e e-mail: licita-
cao@brasiliademinas.mg.gov.br. Pregoeira ofi cial - Marcela Ribeiro. 
  
  PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG - Pre-
gão Presencial para Registro de Preço nº 045/2015. AVISO DE LICI-
TaçÃo - a Pref . municipal de brasilia de minas/mG - torna público 
o Processo licitatório nº 126/2015, Pregão Presencial para registro de 
Preço nº 045/2015. Objeto: Aquisição de medicamentos éticos, mate-
riais médico-hospitalares, correlatos e outros, tendo como julgamento 
o maior desconto sobre as tabelas abC Farma e sImPro . abertura da 
sessão: 03/12/2015 às 14h30min. Edital disponível no site: www.bra-
siliademinas .mg .gov .br e e-mail: licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . 
Pregoeira ofi cial - Marcela Ribeiro.  

 7 cm -20 767262 - 1  
    CÂMARA MuNICIPAL DE SÃo RoQuE DE MINAS/MG - Edital 
de Retifi cação do Concurso Público 001/2015 - A Câmara Municipal 
de São Roque de Minas/MG, retifi ca o edital Nº 01 de 2015, Concurso 
Público para provimento de cargo de Procurador e auxiliar de serviços 
Gerais, publicado no DOE nº 29759749-1, de 30 de outubro de 2015, 
nos seguintes itens, mantendo inalterados o demais itens do edital: • 
as inscrições estarão abertas no período de 23 de novembro a 11 de 
dezembro de 2015; • O candidato poderá requerer a Isenção da Taxa 
de Inscrição, mediante apresentação de Declaração de Hipossufi ciên-
cia Financeira, conforme anexo VII; • A data de realização das Provas 
objetiva e dissertativa para todos os cargos está prevista para 19 de 
dezembro de 2015. O Edital completo, bem como o Edital de Retifi -
cação com todos os requisitos pode ser consultado na home page da 
Câmara Municipal www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br, podendo 
ser obtidas informações também através do e-mail camaramsaoroque@
yahoo .com .br . são roque de minas, 20 de novembro de 2015 . Ednei 
almeida Vilela- Presidente da Comissão  

 4 cm -20 767490 - 1  
    PREFEITuRA MuNICIPAL DE IBIRACATu/MG - Pregão Pre-
sencial 042/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Pref. torna público o 
Proc. Licit. 063/2015 - Preg. Presencial 042/2015 - Registro de Preços 
- aquisição de computadores e componentes de informática - Creden-
ciamento 04/12/2015 às 08h20min - Abertura da sessão 04/12/2015 às 
08h40min - Informações: (038) 3625 - 7103 - Valdeir Pereira da Silva 
- Pregoeiro Ofi cial.  

 2 cm -20 767552 - 1  

    CÂMARA MuNICIPAL DE ICARAÍ DE MINAS/MG  . Contrato nº 
07/2015 - Serv. Téc. Especializados - § único Art. 61/ Inc. II Art. 24 - 
lei 8 .666/93 . Contratante: Câmara mun . Icaraí de minas . Contratado: 
Isaac de Souza Assis 93552548653. Objeto: treinamento, capacitação e 
consultoria em controle interno. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhen-
tos reais). Vigência: 1 a 30 de outubro de 2015. Ass.: Valdemar Cardoso 
da silva - Presidente .  

 2 cm -20 767319 - 1  
    PREFEITuRA MuNICIPAL DE CASA GRANDE/MG  - aviso 
de licitação – ProCEsso Nº 29/2015 - PrEGÃo PrEsENCIal 
15/2015 - o município de Casa Grande - mG torna público que fará 
realizar Pregão Presencial nº . 15/2015, autorizado pelo Pl 29/2015, 
objetivando a contratação para aquisição de Gêneros alimentícios para 
Merenda Escolar. Dia 04/12/2015 às 09:00h. Maiores informações pelo 
email: licitacoes@casagrande .mg .gov .br . Casa Grande, 20/11/2015 . 
samara Da CosTa rEsENDE - Pregoeira . 
  
 PrEFEITura muNICIPal DE Casa GraNDE/mG - aVIso DE 
lICITaçÃo - ProCEsso Nº 30/2015 - PrEGÃo PrEsENCIal 
16/2015 - o município de Casa Grande - mG torna público que fará 
realizar Pregão Presencial nº . 16/2015, autorizado pelo Pl 30/2015, 
objetivando a contratação para Serviços Funerários. Dia 04/12/2015 
às 14:00h. Maiores informações pelo email: licitacoes@casa-
grande .mg .gov .br . Casa Grande, 20/11/2015 . samara Da CosTa 
rEsENDE - Pregoeira . 
  
 PrEFEITura muNICIPal DE Casa GraNDE/mG - aviso de 
licitação - ProCEsso Nº 31/2015 - PrEGÃo PrEsENCIal 
17/2015 - o município de Casa Grande - mG torna público que fará 
realizar Pregão Presencial nº . 17/2015, autorizado pelo Pl 31/2015, 
objetivando a contratação para Fornecimento de materiais de limpeza e 
consumo diverso . Dia 07/12/2015 às 09:00h . maiores informações pelo 
email: licitacoes@casagrande .mg .gov .br . Casa Grande, 20/11/2015 . 
samara Da CosTa rEsENDE - Pregoeira . 
  
 PrEFEITura muNICIPal DE Casa GraNDE/mG - aviso de 
licitação - ProCEsso Nº 32/2015 - PrEGÃo PrEsENCIal 
18/2015 - o município de Casa Grande - mG torna público que fará 
realizar Pregão Presencial nº . 18/2015, autorizado pelo Pl 32/2015, 
objetivando a contratação para Fornecimento de Cestas básicas para 
doação a pessoas carentes. Dia 07/12/2015 às 14:00h. Maiores infor-
mações pelo email: licitacoes@casagrande .mg .gov .br . Casa Grande, 
20/11/2015 . samara Da CosTa rEsENDE - Pregoeira . 
  
 PrEFEITura muNICIPal DE Casa GraNDE/mG - aviso de 
licitação – ProCEsso Nº 33/2015 - PrEGÃo PrEsENCIal 
19/2015 - o município de Casa Grande - mG torna público que fará 
realizar Pregão Presencial nº . 19/2015, autorizado pelo Pl 33/2015, 
objetivando a Contratação de Empresa especializada em administração 
Pública, para cessão de Direito de uso de Programas . Dia 08/12/2015 
às 14:00h. Maiores informações pelo email: licitacoes@casa-
grande .mg .gov .br . Casa Grande, 20/11/2015 . samara Da CosTa 
rEsENDE - Pregoeira .  

 10 cm -20 767505 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE TAIoBEIRAS-MG - aVIso DE 
lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal 097/2015 - a PrEFEITura 
DE TaIobEIras – mG, torna-se público: PrEGÃo PrEsENCIal 
097/2015, objeto: aquisição com entrega imediata de material perma-
nente, destinados a equipe multifuncional de atenção Familiar/saúde, 
data da realização: 09/12/2015, as 09h30min informações comple-
mentares através do site: www.taiobeiras.mg.gov.br. Link “licitações”. 
20/11/2015 – Marleide Barbosa de Almeida Sena – Pregoeira Ofi cial.  

 2 cm -20 767548 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG - 
Concorrência nº 01/2015 - aVIso DE lICITaçÃo - a PrEF . muNI-
CIPal DE brasIlIa DE mINas/mG - torna público o Processo 
Licitatório nº 124/2015, Concorrência nº 01/2015. Objeto: Outorga de 
cessão onerosa de uso de espaço hospitalar para exploração dos serviços 
de diálise e nefrologia no município de brasília de minas . abertura da 
sessão: 24/12/2015 às 08h00min. Edital disponível no site: www.bra-
siliademinas .mg .gov .br e e-mail: licitacao@brasiliademinas .mg .gov .br . 
sec . de Fazenda e Gestão . antônio ademar afonso ruas .  

 2 cm -20 767260 - 1  
    CÂMARA MuNICIPAL DE FoRTuNA DE MINAS/MG – aVIso 
DE lEIlÃo Pl 001-2015/leilão 001-2015 - Cm de Fortuna de minas/
mG . licitação,modalidade de leilão, Tipo maior lance, lei 8 .666/93 . 
Objeto: leilão de 1 (um) veículo gol 1.0 2008/2009 Preto, conforme 
descrito nos anexos do Edital nº 002-2015 . maiores informações e 
Edital completo pelo tel . 31 .3716 .7151 e pelo email camarafortuna@
yahoo .com .br . a entrega dos envelopes, o conhecimento das propos-
tas e o início dos lances, dar-se-ão, às 15h00min do dia 14.12.2015. 
Fortuna de minas/mG, 20 .11 .2015 . bruno almeida rodrigues-Presi-
dente Cm .  

 3 cm -20 767554 - 1  
    PREFEITuRA MuNICIPAL DE MARAVILHAS/MG  . Torna 
público que fará realizar Processo licit . 085/15 - PrEGÃo nº 053/15, 
p/ registro de preços para eventuais locações de palcos, tendas, banhei-
ros químicos, serviços de sonorização e outros equipamentos para 
diversos eventos a serem realizados neste município . Dt . abertura: 
03/12/15 às 09:00 horas . Informações pelo e-mail: licitacao@maravi-
lhas .mg .gov .br . Pregoeira .  

 2 cm -20 767488 - 1  
    
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo SEBASTIÃo Do MARA-
NHÃo/MG  - Aviso de Licitação a) Pregão Presencial n° 034/2015, 
rEGIsTro DE PrEços Para FuTura E EVENTual aquisição 
de gás GlP e vasilhame de retorno para gás GlP de 13 quilos, para 
manutenção das secretarias do município de são sebastião do mara-
nhão/mG . Data: 03/12/2015 às 08:30 horas . o Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos na sala da CPl da Prefeitura de são sebastião 
do maranhão . rene Guimaraes Farnese - Presidente CPl .  

 2 cm -20 767492 - 1  

    CÂMARA MuNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRuZ/
MG – TP 01/15 . Torna público que realizará Processo licitatório n° 
002/2015 - Tomada de Preços 001/2015, destinado à contratação de 
serviços técnicos de consultoria e assessoria administrativa e contábil . 
abertura dia 09/12/2015 às 09h00min, na sala de licitações da Pre-
feitura municipal, situada na Praça Ernani Pereira, 291, Centro, mais 
informações (38) 3622-4140 ou e-mail: licitapedras@hotmail.com. 
rafael barcelos silva - Presidente da CPl .  

 2 cm -20 767499 - 1  
    
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo SEBASTIÃo Do MARA-
NHÃo/MG  . aviso de licitação - Concorrência 002/15 . objeto: Con-
tratação de empresa para obras de Construção de uma unidade de Edu-
cação Infantil, Convencional, na sede do município de são sebastião 
do maranhão, objeto do Termo de Compromisso PaC202807/2012 do 
ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação . menor preço Global . Data: 23/12/2015, às 08:30 horas . o Edi-
tal e seus anexos poderão ser adquiridos na sala da CPl da Prefeitura 
de são sebastião do maranhão . rene Guimarães Farnese - Presidente 
CPl .  

 2 cm -20 767491 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE TIRoS/MG , Torna Público Pre-
gão Presencial 29/2015, registro de Preços para eventual Prestação de 
serviços de borracharia em geral 03/12/2015 às 09:00 horas . o edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefei-
tura municipal de Tiros, na Praça santo antônio, 170, Centro . Telefone: 
(34) 3853-1221 e endereço Eletrônico: www.tiros.mg.gov.br.  

 2 cm -20 767502 - 1  

    CÂMARA MuNICIPAL DE CARMo DE MINAS/MG - CoN-
Curso PÚblICo 01/2015 . o Presidente da Câmara municipal de 
Carmo de minas, torna público a realização do Concurso Público para 
provimento de cargos públicos do quadro de servidores da Câmara, 
mediante as condições estabelecidas no Edital nº 01/2015 e seus ane-
xos . Cargo: Contador; Escolaridade Exigida: Ensino superior; Jor-
nada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; Remuneração Inicial: 
R$ 2.285,64; Nº de Vagas: 01; Valor da taxa de inscrição: R$ 100,00; 
Cargo: agente de serviços; Escolaridade Exigida: Ensino médio; Jor-
nada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; Remuneração Inicial: 
r$ 1 .578,18; Nº de Vagas: 01; Valor da taxa de inscrição: r$ 70,00; 
Cargo: agente de serviços Gerais; Escolaridade Exigida: Ensino Fun-
damental; Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; Remu-
neração Inicial: r$ 788,00; Nº de Vagas: 01; Valor da taxa de inscrição: 
r$ 50,00 . o concurso será realizado pela Fundação Guimarães rosa, 
localizada à Rua Paraíba, nº 1441, 8º andar, Bairro Funcionários, BH/
MG, CEP.: 30.130-141 - www.fgr.org.br - e-mail concursos@fgr.org.
br. As inscrições serão efetuadas via internet no site www.fgr.org.br no 
período de 9 h do dia 20/01/16 às 14 h do dia 18/02/16 - horário de 
brasília . a 1ª etapa prova objetiva será realizada em Carmo de minas, 
prevista para o dia 20/03/16 . as demais informações, assim como o 
edital na íntegra estará disponível na sede da Câmara e no site www.
fgr .org .br .  

 5 cm -20 767300 - 1   

 Editais de Comarcas
   21ª Vara CÍVEl Da ComarCa DE bElo HorIZoNTE Do 
EsTaDo DE mINas GEraIs – EDITal DE CITaçÃo – PraZo 
20 DIas . a Dra . aNGElIquE rIbEIro DE souZa, Excelentíssima 
Juíza de Direito Titular da 21ª Vara Cível desta comarca, em pleno exer-
cício do cargo e na forma da lei etc, faz saber a todos quantos o presente 
EDITal DE CITaçÃo conhecimento tiverem, extraído dos autos da 
AÇÃO DE COBRANÇA, processo nº 024.12.041.011-3, tendo por 
requerente HosPITal maTEr DEI s/a, CNPJ 16 .676 .520/0001-59 
e requeridos TÚlIo mICHEl, brasileiro, casado, cédula de identi-
dade RG MG 36414, inscrito sob o número de CPF 075.381.796-90 
e luaNa Do roDDIo rIsTITsCH, brasileira, casada, inscrita sob 
o número de CPF 101 .138 .736-03 que tendo em vista ser ignorado, 
incerto e não sabido o lugar em que se encontram os requeridos, deter-
minou a Excelentíssima Juíza a expedição do presente EDITal, para o 
fi m de CITÁ-LOS, para contestar a ação, no PRAZO de 15 (QUINZE) 
DIas . Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor, constantes na peti-
ção inicial . E, para que se cumpra o que preconiza a lei, determinou 
a expedição do presente edital, que será publicado e afi xado no local 
de costume e na forma da lei . belo Horizonte, 10 de agosto de 2015 . 
Eu, bel . marcelo José rezende dos santos, Escrivão Judicial, o con-
fi ro por Ordem da MMª Juiza de Direito, Dra. ANGELIQUE RIBEIRO 
DE sousa .  

 5 cm -20 767344 - 1    

usuario
Realce



CARGO VAGAS REQUISITOS ESPECÍFICOS
VALOR
INSCR.
EM R$

JORNADA
VENC.

EM R$

NÍVEL SUPERIOR

Procurador 01
Curso Superior em Direito com registro no
respectivo Conselho de Fiscalização do
Exercício Profissional. (OAB)

100,00
20hs.
Semanais

3.027,67

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPELTO
Auxiliar de
Serviços
Gerais

02 Ensino Fundamental Incompleto 25,00
40hs.
Semanais

788,00

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG , por meio da Comissão Especial do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 14, de 02 de outubro de 2015, torna público que
estarão abertas às inscrições para o Concurso Público de Provas e títulos para preenchimento de vagas para o seu quadro de servidores, com base na Legislação Municipal vigente, e especialmente a
Lei Municipal Complementar nº 105/2015, Lei Orgânica Municipal e no artigo 37 da Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital, consistente:

1.    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade da COMISSÃO nomeada nos termos da Portaria número 14, de 02 de outubro de 2015, publicada nos
termos da LOM e site: www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br, podendo ser requerida através do  e-mail: camaramsaoroque@yahoo.com.br , sendo que  o certame compreenderá: 1ª Etapa –
provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório; e, 2ª – Prova dissertativa para o cargo de nível superior, de caráter eliminatório, 3ª. Etapa – prova de
títulos para o cargo de nível superior, de caráter classificatório.

1.2. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de cargos vagos, de natureza efetiva, conforme discriminado neste edital.

1.3. O regime jurídico no qual serão nomeados os candidatos aprovados e classificados será o Estatutário.

1.4. As provas escritas objetivas de múltipla escolha e dissertativas deste Concurso Público, serão realizadas na cidade de São Roque de Minas/MG, na sede da Câmara Municipal, na Rua Mário
Alvim, número 121, bairro São Francisco.



1.5. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados, observada estritamente a ordem de classificação, de acordo com a necessidade e conveniência da Câmara Municipal.

1.6. Para todos os fins deste Concurso Público será considerado o horário oficial de Brasília/DF.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

2.1. Ser aprovado no Concurso Público;

2.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §1º do Art.
12, de 05/10/88, e Emenda Constitucional nº 19, Art. 3º, de 04/06/98);

2.3. Ter na data da posse 18 (dezoito) anos de idade, completos;

2.4. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, cumulativamente, do Serviço Militar.

2.5. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

2.6. Possuir aptidão física e mental;

2.7. Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da posse;

2.8. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO

3.1. As inscrições serão feitas de forma PRESENCIAL ou por procuração, do dia 23 de novembro de 2015 ao dia 27 de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal de São Roque de
Minas/MG, localizada na Rua Mário Alvim, nº 121, bairro São Francisco, das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.

3.1.2 As taxas de inscrição neste Concurso Público terão os valores de R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de nível superior de escolaridade e de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos de
nível fundamental incompleto de escolaridade. As inscrições serão pagas no ato da inscrição, mediante depósito bancário, e os valores serão recolhidos em favor da CMSRM.

3.2. SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

3.2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal.

3.2.2. Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.

3.2.3. Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à
vaga.

3.2.4. Não ter sido demitido por ato de improbidade administrativa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.



3.2.5. Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar, além dos documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado
nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei; Quitação com o Serviço Militar, se de sexo masculino; CPF; Prova de Escolaridade e Habilitação Legal; Duas fotos 3X4,
recentes; Declaração de não ocupar cargo e/ou emprego público remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei; Atestados de antecedentes criminais; Certidão de tempo de contribuição
previdenciária; atestado médico de capacidade física e mental para o exercício das funções do cargo e demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

3.2.6 – A Taxa de Inscrição será depositada em conta bancária da titularidade da Câmara Municipal de São Roque de Minas, com os seguintes dados: BANCO DO BRASIL – Agência: 0968;
Conta número: 22.928-8.

3.3. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO:

3.3.1. É de total responsabilidade do candidato as informações contidas na ficha de inscrição.

3.3.2. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

3.3.3. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que usar o CPF de terceiro para realizar a sua inscrição, garantido o direito ao contraditório
e à ampla defesa.

3.3.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive
quanto à realização da prova nos prazos estipulados.

3.3.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e a admissão do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade na prova e/ou em informações
fornecidas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3.3.6. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.

3.3.7. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem.

3.3.8. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.3.9. O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, quando de sua convocação, deverá entregar, após a homologação do Concurso Público, os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do  respectivo cargo.

3.3.10. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição só será devolvido em caso de cancelamento do Concurso Público.

3.3.11. Não serão deferidas inscrições via fax e/ou e-mail ou correios.

3.3.12. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.

3.3.12.1 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles
relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao
Concurso Público. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando cientes também os candidatos de que possivelmente tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de
computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes.

3.3.13. A Comissão Especial disponibilizará no site www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br a lista das inscrições de todos e para os fins de direito. a partir do dia 30 de novembro de 2015.



3.3.14. A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO deste Concurso Público.

3.3.15 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente
considerada não efetivada pela Comissão organizadora, não assistindo nenhum direito ao interessado, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3.3.16. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, preenchendo o modelo constante
do Anexo III deste Edital, indicando claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o último dia de inscrições, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento –
AR, para a sede da Câmara Municipal de São Roque de Minas – Rua Mário Alvim, 121, bairro São Francisco, São Roque de Minas/MG, CEP 37928-000, laudo médico recente (original ou cópia
autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será
atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.3.16.1. Portadores de doença infectocontagiosa que não a tiverem comunicado à Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG, por inexistir a doença na data limite referida, deverão fazê-lo via
correio eletrônico camaramsaooque@yahoo.com.br tão logo a condição seja diagnosticada. Os candidatos nesta situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão
de entrada, munidos de laudo médico recente (datado a menos de 30 dias), tendo direito a atendimento especial.

3.3.16.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar somente um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança.

3.3.16.2.1. Não será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo despendido com a amamentação.

3.3.16.3. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.4. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

3.4.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala) e cargo, assim como orientações para realização das provas ,
mesmo aquelas constantes deste edital, estarão  disponíveis a partir do dia 30 de novembro de 2015, no endereço eletrônico da CMSRM (www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br). As
informações também poderão ser obtidas, através de e-mail camaramsaoroque@yahoo.com.br.

3.4.2. Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada, não cabendo reclamação por parte do candidato eliminado, independentemente de qualquer formalidade, sendo
considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas.

3.4.3. Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento deverão ser comunicados apenas no dia e na sala de realização das provas.

3.4.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

3.4.5. A alocação dos candidatos nos locais designados para as provas será definida tendo por critério a ordem alfabética de nomes dos inscritos.

3.4.6 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Comissão
Especial de Concurso Público procederá à inclusão do referido candidato, mediante a apresentação do comprovante de pagamento. A inclusão de que trata o item 3.4.6 será realizada de forma
condicional e será confirmada pela Câmara Municipal, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.

3.4.7 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 3.4.6, a mesma será cancelada, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.



4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção deste certame consistirá na aplicação de prova escrita, objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e Dissertativa para o cargo de
Procurador, de caráter eliminatório, e de títulos para o cargo de nível superior, de caráter classificatório.

DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PRIMEIRA ETAPA

4.1 DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Serão aplicadas provas escritas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes no Anexo II deste Edital, com a seguinte
distribuição de questões entre as seguintes disciplinas:

TABELA I – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: Procurador.
DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO
Conhecimentos Específicos –
Direito

50 2,0

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões
PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 pontos

TABELA V – CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais.
DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO
Língua Portuguesa 20 2,0
Conhecimentos Gerais 10 2,0
Matemática 20 2,0
TOTAL DE QUESTÕES 50 questões
PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 pontos

4.1.1 A prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 50 (cinquenta) questões, e terá pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao
máximo de 100 (cem), conforme evidenciado nas tabelas do subitem anterior.

4.1.2 Será considerado aprovado o candidato ao cargo de nível fundamental incompleto que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por centos) de aproveitamento dos pontos da prova objetiva de
múltipla escolha.

4.1.2.1 O candidato ao cargo de nível superior, que pontuar menos de 50% (cinquenta por cento) em quaisquer das provas eliminatórias estará automaticamente eliminado do concurso, sendo que
sua aprovação no concurso fica condicionada a obter, na soma das notas das provas objetiva e dissertativa, nota igual ou superior a 60 (sessenta por cento) do total de pontos atribuídos às provas.



4.1.3 As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.

4.1.4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do Cartão de
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no Cartão de Respostas. Em hipótese alguma
haverá substituição do cartão por erro do candidato.

4.1.5 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá
ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas.

4.1.6 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, devidamente assinado no local indicado.

4.1.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em
desacordo com este Edital e com o Cartão de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.

4.1.8 Não será permitido que as marcações no Cartão de Respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso,
se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal da Comissão Especial de Concurso Público devidamente treinado.

4.1.9 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de nulidade da prova e eliminação automática do concurso.

4.2 DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

As provas escritas objetivas de múltipla escolha, serão realizadas na cidade de São Roque de Minas/MG,  no dia 05 de dezembro de 2015 (sábado), com duração de 3 (três) horas para sua
realização, com início às 08:30h e término as 11:30h. A prova dissertativa, para o Cargo de Procurador, terá  duração será de 3 (três) horas, será realizada no mesmo dia, 05 de dezembro
de 2015, iniciando as 14:00h e terminando às 17:00 h. A prova dissertativa somente será corrigida na hipótese de o candidato obter êxito na aprovação na prova objetiva.

4.2.1 Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros dados referentes à inscrição do candidato deverão ser corrigidos SOMENTE no dia da prova objetiva,
mediante conferência do documento original de identidade quando do ingresso do candidato no local de prova pelo fiscal de sala.

4.2.1.1 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de inscrição ou apresentar qualquer observação relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente
na sala de prova em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário.

4.2.2 O caderno de prova contém todas as informações pertinentes ao Concurso Público, devendo o candidato ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à continuidade do Concurso Público.

4.2.2.1 Ao terminar a conferência do caderno de prova, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido.

a) O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de prova na parte superior da folha 1.

b) Se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou seja, lhe for entregue prova de outro cargo, ou anormalidade gráfica, relacionada ao tipo de prova a que se submeteria perante
o cargo escolhido, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que, consultará a coordenação do concurso, que proporá a solução imediata e registrará ocorrência . Sempre que o candidato observar
qualquer anormalidade na prova, como as descritas no item anterior deverá se manifestar no momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto a banca
examinadora.



4.2.2.2 No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou
aos critérios de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste Edital.

4.2.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e ponta grossa e de documento de identidade original. Os portões serão fechados com antecedência de 30 minutos  do
início da prova.

4.2.4 Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local de realização da prova apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de
candidatos afixada na entrada do local de aplicação.

4.2.5 Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de prova apenas quando o seu nome não estiver relacionado na listagem oficial afixada na entrada do local de aplicação e o
candidato estiver de posse do comprovante de pagamento, atestando que o mesmo deveria estar devidamente relacionado naquele local.

4.2.5.1 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional e será analisada pela Comissão Especial de Concurso Público com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.

4.2.5.2 Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação na prova,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.2.6 No horário fixado para o início da prova, conforme estabelecido neste Edital, os portões da unidade serão fechados pelo Coordenador da Unidade, em estrita observância do horário oficial de
Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio
Coordenador da Unidade, assim como de dois candidatos, testemunhas do fato.

4.2.6.1 Antes do horário de início da prova, o responsável na unidade pela aplicação requisitará a presença de dois candidatos que, juntamente com dois integrantes da equipe de aplicação da prova,
presenciarão a abertura da embalagem de segurança onde estarão acondicionados os instrumentos de avaliação (envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, Cartões de Respostas,
entre outros instrumentos). Será lavrada ata desse fato, que será assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado.

4.2.7 Durante a realização da prova, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de
identidade, da coleta da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala.

4.2.8 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para o seu início.

4.2.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo com foto).

4.2.9.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.

4.2.9.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, e também, documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do documento.

4.2.9.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento.

4.2.9.4 Candidatos que estejam portando documento com prazo de validade expirado poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido à identificação especial.

4.2.9.5 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 4.2.9, ou não apresentar o boletim de ocorrência,



conforme especificações do subitem 4.2.9.1 deste Edital, não fará a prova e será automaticamente excluído do Concurso Público.

4.2.9.6 O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua assinatura.

4.2.9.7 Não será aplicada prova, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados em Edital ou em comunicado.

4.2.10 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade da Comissão Especial de Concurso Público ou Câmara
Municipal de São Roque de Minas sobre tais equipamentos. No caso do candidato, durante a realização da prova, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente
lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o candidato deverá evitar portar no ingresso
ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.

4.2.10.1 Não será permitida, também, ao candidato a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto o mesmo estiver dentro da unidade de aplicação.

4.2.10.2 Para a segurança de todos os envolvidos no Concurso Público, é vedado aos candidatos o porte de arma de fogo no local de realização  das provas

4.2.11 Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria
(chapéu, boné, gorro etc.).

4.2.12 Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala deverão sair juntos.

4.2.13 Não haverá segunda chamada para as provas.

4.2.14 Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da prova será determinado pelo Coordenador da Unidade de aplicação, conforme
estabelecido no subitem 4.2, deste Edital, dando tratamento isonômico a todos os candidatos presentes.

4.2.15 O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após o início de sua realização, contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas,
caso os candidatos desejarem entrar com recurso durante o período determinado.

a) As matrizes das Provas serão disponibilizadas no site www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br, no horário de 09h às 17h, em PDF durante 02 (dois) dias após a publicação do gabarito para
eventuais recursos contra gabarito e questões da prova.

4.2.16 O fiscal de sala orientará os candidatos quando do início da prova que os únicos documentos que deverão permanecer sobre a carteira serão o documento de identidade original e o protocolo
de inscrição, de modo a facilitar a identificação dos candidatos para a distribuição de seus respectivos Cartões de Respostas. Ao se retirar do local de prova apenas poderá anotar suas opções de
respostas marcadas em sua cópia do gabarito que se encontra no rodapé de seu caderno de prova. Não será admitido qualquer outro meio para anotações deste fim.

4.2.16.1 Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão obrigatoriamente entregar ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas que será utilizado para a correção de sua prova. O candidato
que descumprir a regra de entrega de tal documento será ELIMINADO do certame.

4.2.17 Terá sua prova anulada, também, e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público, o candidato que durante a realização da prova:

a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;



c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;

d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers
e/ou que se comunicar com outro candidato;

e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos;

f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;

g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no Cartão de Respostas;

h) recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização;

i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas;

j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento descrito no subitem 4.2.8.2, caso se recuse a coletar sua impressão digital;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

4.2.17.1 Caso aconteça algo atípico no dia de realização da prova, será verificado o incidente, e caso seja verificado que não houve intenção de burlar o Edital, o candidato será mantido no Concurso
Público.

4.2.18. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.

4.2.19 A ocorrência de quaisquer das situações contidas no subitem 4.2.17 implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude, garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

4.2.19.1 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada
e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.2.20 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova escrita em virtude de afastamento de candidato da sala de provas.

4.2.21 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de aplicação.

4.2.22 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da prova escrita e o comparecimento no horário determinado.

4.2.22.1 O candidato deverá observar atentamente o Edital de publicação especificando os horários e locais de realização da prova, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de
endereços similares e/ou homônimos.

DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA SEGUNDA ETAPA



4.3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

4.3.1 A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos ao cargo de nível superior. Esta etapa valerá até 10(dez) pontos, ainda que a soma
dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

4.3.2 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser entregues na data de realização da inscrição, ao servidor responsável pela
efetivação das inscrições..

4.3.2.1 O Formulário de Entrega de Títulos será disponibilizado na sede da Câmara Municipal e em seu endereço eletrônico da (www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br), em até dez dias
precedentes à data de início de realização das inscrições.

4.3.2.2 No momento da entrega dos títulos, o servidor fará a conferência entre o número de documentos (folhas) entregues pelo candidato e o quantitativo assinalado no Formulário de Envio de
Títulos. Após a conferência, o candidato receberá o Protocolo de Entrega dos Títulos.

4.3.2.3 Não será admitido, no dia de realização do concurso, que o candidato se retire do local de provas, fora das hipóteses previstas neste edital, sob pena de eliminação do concurso.

4.3.3 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla escolha e dissertativa.

4.3.4 Na entrega dos títulos, o candidato deverá anexar o Formulário de Envio de Títulos,, já devidamente preenchido e assinado, declarando os títulos a serem avaliados, o número de documentos
entregues, seu nome e o cargo pretendido, com letra legível ou de forma. O Formulário deve ser entregue dentro do envelope que contiver os títulos, conforme subitem 4.3.2.

4.3.5 Os candidatos deverão entregar cópias dos documentos autenticados em Cartório de Notas,  sendo que os mesmos não serão devolvidos.

4.3.5.1 Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins de avaliação, as cópias de documentos que não estejam autenticados por Cartório de Notas, bem como documentos
gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.

4.3.6 A entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos não induz, necessariamente, a atribuição da pontuação pleiteada. Os documentos serão analisados por Comissão Avaliadora de
acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

4.3.7 A não apresentação dos títulos na forma, no prazo e no local estipulado no Edital, importará na atribuição de nota 0 (zero) ao candidato na fase de avaliação de títulos.

4.3.7.1 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

4.3.8 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do responsável e data.

4.3.9 Cada título será considerado uma única vez.

4.3.10 Os títulos considerados neste concurso, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEATÍTULO
PONTOS
POR

VALOR
MÁXIMO



CADA
TÍTULO

NA ALÍNEA

A

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
pós-graduação (lato sensu), nas áreas de Direito
Administrativo ou Direito Municipal, ACOMPANHADO
DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR .

2,0 2,0

B

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
pós-graduação (stricto sensu), nas áreas de Direito
Administrativo ou Direito Municipal, em nível de mestrado
(título de Mestre), ACOMPANHADO DO RESPECTIVO
HISTÓRICO ESCOLAR

3,0 3,0

C

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso
de pós-graduação (lato sensu), nas áreas de Direito
Administrativo ou Direito Municipal, em nível de doutorado,
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO
ESCOLAR.

5,0 5,0

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0

4.3.11 Na impossibilidade do envio do diploma e/ou certificado, o candidato poderá apresentar declaração expedida por instituição de ensino que demonstre, de forma inequívoca, a conclusão do
curso de pós-graduação (lato e/ou stricto sensu) e a obtenção do título. A certidão/declaração deverá vir acompanhada do histórico escolar do curso ao qual se refere.

4.3.12 Para receber a pontuação relativa aos títulos deste Edital, o certificado deverá informar que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de
Educação.

4.3.12.1 Caso o certificado não informe que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o
curso atende às normas do CNE.

4.3.12.2 Não receberá pontuação o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE sem a declaração da instituição referida no
subitem anterior.

4.3.13 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos, serão aceitos somente os certificados/declarações em que constem a carga horária.

4.3.14 Os diplomas (mestrado e doutorado) expedidos por instituição estrangeira deverão estar revalidados por instituição de ensino superior no Brasil.

4.3.15 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado para fim de avaliação e pontuação na fase de títulos, quando traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor
juramentado.

4.3.16 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, tais como: comprovantes de pagamento de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, ata de apresentação e
defesa de dissertação, ou documentos que não estejam em consonância com as disposições deste Edital não serão considerados para efeito de pontuação.

4.3.17 Não será considerado o título de pós-graduação em matéria diversa da especificada neste edital.

4.3.18 Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e local determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome do



Município, cargo, nome do candidato, número de inscrição e RG do candidato, conforme o modelo abaixo, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento (Anexo VI
do Edital).

4.4 PROVA DISSERTATIVA

4.4.1 Não haverá segunda chamada para prova dissertativa, nem a sua realização fora da data, do horário estabelecido ou do local determinado pela Comissão Especial de Concurso Público,
implicando a ausência ou a retardação do candidato sua eliminação do Concurso Público.

4.4.2 Não haverá prorrogação do tempo de duração a realização da prova dissertativa, respeitando-se as condições solicitadas e concedidas às pessoas com deficiência.

4.4.3 A prova dissertativa será discursiva e valerá 100 (cem) pontos e consistirá de uma peça prática – processos civil, penal ou ritos especiais -,  (petição inicial, contestação, impugnação, recursos,
inclusive para os Tribunais de Revisão – STJ, STF _, tendo como parâmetro, um caso hipotético, relativo ao conteúdo programático de Direito Constitucional, Direito Administrativo, penal, e sobre
a Lei Orgânica do Município de São Roque de Minas-MG, constante do Anexo II do Edital.

4.4.4 A questão da prova dissertativa será entregue ao candidato já impressa, não se permitindo esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o modo de resolvê-las.

4.4.5 A Banca Examinadora deverá considerar na prova dissertativa, o conhecimento e domínio prático sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição.

4.4.6 Na prova dissertativa não será permitida a consulta a legislação, a jurisprudência, súmulas, exposições de motivos, anotações ou comentários, obras de doutrina, manuais, obras que contenham
formulários e/ou modelos, dicionários e apostilas.

4.4.7 É vedado ao candidato o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares bem como o porte de arma(s), ainda que de posse de documento oficial de licença.

4.4.8 A correção da prova dissertativa dar-se-á o número de inscrição do candidato.

4.4.9 Não serão corrigidas as questões dos candidatos que extrapolarem o número de linhas estipulado para a redação ou dos que responderem em local diverso do demarcado.

4.4.10 Será eliminado do Concurso o candidato que incorrer em alguma(s) das hipóteses contidas no item 4.2.17 deste Edital, bem como aquele que portar ou fizer uso de: legislação, jurisprudência,
súmulas, exposições de motivos, anotações ou comentários, obras de doutrina, manuais, obras que contenham formulários e/ou modelos, dicionários e apostilas.

4.4.11 – A Comissão do Concurso divulgará, até dois dias úteis após realização da prova dissertativa, espelho da prova, indicando a pontuação atribuída a cada elemento, isoladamente, da prova.

5. DOS PROGRAMAS

5.1 Os programas/conteúdo programático da prova escrita deste certame compõem o Anexo II do presente Edital.

5.2 O Anexo II, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado.

5.2.1 As regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29/09/2008, serão utilizadas nos enunciados e/ou alternativas de



respostas das questões da prova; no entanto, o conhecimento destas novas regras não será exigido para a resolução das mesmas.

5.3 A Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG e a Comissão Especial não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público
no que tange ao conteúdo programático.

5.4 Os itens da prova objetiva e dissertativa poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação,
valorizando a capacidade de raciocínio.

5.5 Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos relativos a mais de uma área de conhecimento.

6. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

6.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório.

6.2 A prova dissertativa para procurador será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório.

6.3 Será aprovados  na prova objetiva, o candidato a cargo de nível fundamental incompleto o candidato que obtiver, no mínimo, 60 (sessenta) por cento do  total de pontos atribuídos à prova..

6.4 Será aprovado nas provas objetiva e dissertativa, o candidato que obtiver, na soma das notas,  no mínimo 60 (sessenta) por cento do total de pontos atribuídos às provas. O candidato que não
obtiver, isoladamente, em cada uma das provas, nova mínima igual ou superior a 50% (cinquenta) por cento do total de pontos atribuídos à prova, será automaticamente desclassificado.

6.5 Do Resultado Final

6.5.1 O resultado final será a soma das notas obtidas com o número de pontos auferidos em cada  prova, objetiva e dissertativa, dividido por dois, somados ao resultado  o número de pontos
atribuídos aos títulos, para efeito de classificação final.

6.6 Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos na soma de todas as etapas serão fatores de desempate os seguintes critérios: a) maior pontuação na prova escrita
dissertativa; b) maior Pontuação na prova escrita objetiva de; e, c) maior idade.

6.6.1 Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos terão a idade como primeiro critério de desempate, hipótese em que terá preferência o mais idoso. Caso persista o empate,
deverá ser observado o critério estabelecido no item 6.6, conforme estabelecido na Lei em vigor.

7. DOS RESULTADOS E RECURSOS

7.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br.com.br, em até 72h subsequente ao da
realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.

7.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em
requerimento próprio disponibilizado junto com o Edital do Concurso Público.



7.3 Para recorrer o candidato deverá protocolar o recurso na Secretaria da Câmara Municipal, no prazo estabelecido no item 7.2.

7.3.1 Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: publicação do Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito ou espelho oficial e
divulgação da pontuação provisória nas provas escritas e avaliação de títulos, incluído o fator de desempate estabelecido, até 2 (dois) dia úteis após o dia subsequente da divulgação/publicação
oficial das respectivas etapas.

7.4 Os recursos julgados serão divulgados no endereço eletrônico www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado,
individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.

7.5 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o subitem 7.3 deste Edital.

7.6 O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.

7.6.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

7.7 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa, ou não fundamentados,
e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou
qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.

7.8 A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos
adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.

7.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.

7.10 O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.

7.11 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

7.12 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de provas, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8.2 Os candidatos classificados serão convocados para a realização da Comprovação de Requisitos e Exames Médicos e submeter-se-ão à apreciação da Secretaria da Câmara de São Roque de
Minas/MG apresentando os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;

b) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral expedida há no máximo 30 (trinta) dias;

c) Cópia autenticada em cartório do CPF;



d) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);

e) Cópia autenticada em cartório da Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);

g) Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

h) Uma fotografia tamanho 3x4 recente e colorida;

i) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo/categoria profissional/especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo
registro no conselho de fiscalização do exercício profissional, se o cargo exigir; e,

k) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste Edital.

8.3 Os candidatos aprovados serão convocados mediante publicação no site www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br e no Quadro de Avisos da Câmara, para procederem à aceitação das vagas
oferecidas, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final.

8.4 O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria da Câmara Municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do ato, munido da documentação exigida no item 8.2 deste
Edital.

8.5 A contratação ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento.

8.6 O candidato convocado que não desejar a investidura poderá requerer na Secretaria da Câmara, dentro do prazo previsto para comparecimento, o adiamento da mesma, sendo reclassificado
como último colocado de sua categoria, ficando anotado em listagem de controle de convocações e sua nova classificação.

8.7 O candidato que, sendo convocado, dela desistir expressamente ou não se apresentar dentro do prazo previsto, terá a investidura sem efeito. O mesmo acontecerá àquele que não apresentar a
documentação exigida para investidura no mesmo prazo.

8.8 O candidato apto para o desempenho do cargo, na fase prevista no item 8.2 deste Edital, será convocado por ato do Poder Legislativo e deverá assumir o cargo no prazo previsto pela Secretaria
da Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG.

8.9 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na 1ª e 2ª fases de convocação, conforme item 8.2, perderá automaticamente o direito à contratação ou
sob declaração de renúncia temporária, passará para o final da lista classificatória.

8.10 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido neste Edital serão chamados para o ingresso no cargo, sendo lhes assegurado o direito subjetivo de contratação,
a qual, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.

8.11 Os candidatos aprovados, após convocação e contratação, ficarão sujeitos às normas previstas nos respectivos regimes jurídicos.

8.12 A validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

8.13 O candidato que desejar relatar a Comissão Especial fatos ocorridos durante a realização do Concurso Público ou que tenha necessidade de outras informações, deverá efetuar contato junto a
Secretaria da Câmara Municipal de São Roque de Minas por e-mail camaramsaoroque@yahoo.com.br

8.14 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto a Câmara Municipal de São Roque de Minas, enquanto estiver participando do Concurso Público, se aprovado, mediante
correspondência a ser enviada para ao Departamento de Pessoal. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização do seu endereço.



8.15 O candidato que desejar comprovante de comparecimento na prova escrita deverá solicitá-lo ao Coordenador do local de provas em que o candidato efetuou a referida prova.

8.16 A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital.

8.17 A organização, aplicação, correção e elaboração da prova, ficará exclusivamente a cargo da Comissão Especial de Concurso Público e pessoal terceirizado, e os pareceres referentes a recursos
serão efetuados em conjunto com a Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público.

8.18 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.

8.19 A Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG se exime das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas
previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas, de acordo com determinação da Comissão Especial de Concurso Público.

8.20 Os resultados divulgados no site www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br terão caráter oficial. Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser contados com estrita
observância da hora e dia da publicação.

8.21 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação na prova do
Concurso Público.

8.22 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de Edital de Retificação.

8.22 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público constituída por ato do Chefe do Poder Legislativo Municipal de São Roque de Minas/MG, assessorados pelo Consultor Jurídico contratado.

8.24 Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse Edital, serão alocados e armazenados em local adequado para sua manutenção e preservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da expiração do prazo de validade do Certame. Após essa data, a critério da Administração, poderão ser destruídos.

8.25 O prazo de impugnação deste Edital será de 5 (cinco) dias corridos a partir da sua data de publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Roque de Minas/MG, 28 de outubro de 2015.



EDNEI ALMEIDA VILELA

Presidente da Câmara Municipal

de São Roque de Minas/MG



PREVISÃO DE CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA
Publicação do Edital 30/10/2015

Inscrições
23/11/2015 a
27/11/2015

Homologação das Inscrições 30/11 /2015
Recurso - Homologação das Inscrições 01 e 02/11/2015
Data realização das  Provas Objetiva  e dissertativa para todos os Cargos 05/12/2015
Divulgação do Gabarito Preliminar e espelho da prova (após a prova em até
72hs)

Até 08/12/2015

Recurso do Gabarito e espelho de provas 09 e 10/12/2015
Divulgação Classificação final 15/12/2015
Recursos quanto à classificação final 16 e 17/12/2015
Divulgação resultado final, após julgamento de eventuais recursos. 21/12/2015
Homologação Final 22/12/2015

O cronograma apresentado  para execução das atividades inerentes ao Concurso Público, poderá sofrer alterações de datas, mediante prévio aviso, regularmente publicado.

Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada nos sites www.camarasaoroquedeminas.mg.gov.br e no quadro de avisos da Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG.

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚ LTIPLA ESCOLHA

ANEXO I

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

ENSINO SUPERIOR

PROCURADOR JURÍDICO

ATRIBUIÇOES: Representar a Câmara como procurador da Mesa Diretora em demandas judiciais e extrajudiciais. Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos judiciais e administrativos
da Câmara. Prestar assessoramento técnico jurídico à elaboração de normas em geral, editais, contratos e outros, no exercício de suas prerrogativas, bem como acompanhar e emitir pareceres em



todos os processos licitatórios. Emitir parecer quando solicitado pela Mesa Diretora, acerca de qualquer matéria em andamento ou outro assunto de interesse da Câmara ou do Município. Orientar
juridicamente as Bancadas, Comissões Permanentes e Temporárias e Vereadores, sempre que solicitado pela Mesa. Acompanhar o cumprimento dos contratos firmados pela Edilidade. Executar
outras tarefas correlatas ao cargo.

I - ESCOLARIDADE: Superior específico.

II - RECRUTAMENTO: Concurso público.

III - PECULIARIDADE: Registro no Órgão de Classe.

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ATRIBUIÇOES: Executar atividades auxiliares no legislativo tais como: limpeza e higienização das dependências da Câmara Municipal; preparar ou cuidar da limpeza de utensílios de copa e
cozinha; varrição; outras tarefas auxiliares como despachar correspondências, cuidar de livros e revistas, fazer anotações e registros simples dentre outras atribuições correlatas atinentes ao cargo,
além de cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.

I – ESCOLARIDADE: Fundamental Incompleto

II – RECRUTAMENTO: Concurso Público



ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MULTIPLA  ESCOLHA

LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Leitura, compreensão e interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes. Sílaba: separação silábica e classificação das palavras quanto ao número de
sílabas. Acentuação: classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Emprego de tempos verbais. Termos essenciais da oração
(sujeito e predicado). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo da crase. Usos do porque. Reconhecimento dos sinais de pontuação. Ortografia:
observar o emprego de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, e / i. Nomes: substantivos e adjetivos – flexões; singular /plural , masculino/ feminino.

MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO.

Operações fundamentais, assim consideradas a soma, subtração, divisão e multiplicação. Figuras geométricas – diferenciações, reconhecimento. Interpretações de equações simples. Números
Inteiros, Racionais e Reais: forma fracionária e decimal e suas operações fundamentais. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento, de superfície, de capacidade e de massa), medidas de
tempo e Sistema Monetário Nacional (Real). Razão e Proporção. Regra de três simples, Porcentagem. Juros simples. Noções de Estatística: Análise de tabelas e gráficos; média.

 

CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL INCOMPLETO

 

Conhecimento de ferramentas  e produtos utilizados em serviços de limpeza e higienização. Conhecimento de ferramentas e produtos utilizados em serviços de cozinha, copa, inclusive organização
e reposição de  produtos de mesa. Conhecimento e interpretação de regras básicas de disciplina, hierarquia e relações pessoais. Política e economia, sociedade, costumes, artes, música,
entretenimento, rádio e televisão, internet, educação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(REFERENTE AO CARGO DE PROCURADOR)

A - NÍVEL SUPERIOR

1. PROCURADOR



DIREITO CONSTITUCIONAL

1. Constituição: conceito, objetivo e classificações; 1.1 Supremacia da Constituição; 1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais; 1.3 Interpretação das normas constitucionais; 2. Dos princípios
fundamentais; 2.1 Direitos e garantias fundamentais; 2.2 Direitos e deveres individuais e coletivos; 2.3 Direitos políticos; 2.4 Partidos políticos; 3. Organização do Estado; 3.1 Organização político
administrativa; 3.2 União, Estados Federativos, Municípios e Distrito Federal; 3.3 Intervenção; 3.4 Administração Pública; 3.5 Servidores Públicos; 4. Organização dos Poderes; 4.1 Poder
Legislativo; 4.2 Processo Legislativo; 4.3 Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária; 4.4 Tribunal de Contas da União; 4.5 Poder Executivo; 4.6 e responsabilidades do Chefe do Executivo;
5. Poder Judiciário; 5.1 Tribunais Superiores; 5.2 Supremo Tribunal Federal; 5.3 Tribunais e Juízes Eleitorais; 5.4 Ministério Público e Defensoria Pública; 5.5 Funções essenciais à Justiça; 6.
Controle da constitucionalidade; 6.1 Ação declaratória de constitucionalidade e Ação direta de inconstitucionalidade; 6.2 Lei Orgânica do Município de São Roque de Minas-MG.

DIREITO ADMINISTRATIVO

1. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação; 1.1 Anulação e revogação; 1.2 Prescrição; 1.3 Improbidade administrativa; 2. Controle da administração
pública; 3. Contrato administrativo; 4. Licitação; 5. Agentes administrativos; 6. Processo administrativo; 7. Poderes da administração; 8. Princípios da administração pública; 9. Organização
administrativa; 10. Bens Públicos; 11. Entidades Paraestatais; 12. Poder de Polícia; 13. Responsabilidade civil do Estado; 14. Restrição à propriedade; 15. Serviços Públicos; 16. Da Lei de
Responsabilidade Fiscal; 17 – Lei Transparência na Administração Pública – Lei de Acesso a Informação; 18. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública;
19. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 20. Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa.

DIREITO TRIBUTÁRIO

1. Competência Tributária; 2. Sistema Tributário; 3. Princípios tributários constitucionais; 4. Norma Tributária – classificação dos impostos; 5. Obrigação Tributária - espécies; fato gerador; sujeitos;
solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção; 6. Pagamento e repetição do indébito tributário; 7. Decadência e prescrição tributária; 8. Espécies de tributos; 9. Tributos federais, estaduais e
municipais; 10. Execução Fiscal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1. Jurisdição - conceito; modalidades; poderes; princípios e órgãos; 2. Ação - conceito; natureza jurídica; condições e classificação; 3. Competência - competência territorial, objetiva e funcional;
modificação e conflito; conexão e continência; 4. Pressupostos processuais; 5. Prazos processuais - contagem, preclusão, prescrição; 6. Sujeitos do processo - Partes, Juiz, Procuradores, Ministério
Público; 7. Carta precatória, de ordem e rogatória; 8. Capacidade processual; 9. Das nulidades; 10. Provas processuais; 11. Coisa julgada forma e material; 12. Mandado de segurança; 13. Ação Civil
Pública; 14. Ação Popular; 15. Recursos - pressupostos de admissibilidade; agravo; embargos; 16. Execução

DIREITO CIVIL/EMPRESARIAL

1. Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro; 2. Das pessoas naturais e jurídicas - personalidade; capacidade; Direitos da Personalidade; 3. Bens – dos bens considerados em si mesmos; dos
bens reciprocamente considerados; dos bens públicos; 4. Fato Jurídico; do Negócio Jurídico, dos Atos jurídicos lícitos; dos atos jurídicos ilícitos; da prescrição e decadência. 5. Das Obrigações; das
modalidades das obrigações, da transmissão das obrigações; do adimplemento e extinção das obrigações; do inadimplemento das obrigações; 6. Dos Contratos em Geral; 7. Do direito das Coisas; 8.
Empresário, empresa e estabelecimento no Código Civil; 9. A organização do registro do comércio; 10. A disciplina da Sociedade no novo Código Civil; 11. Sociedade por ações; características,



funções, órgãos e valores mobiliários; 12. As operações societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão; 12. Contratos mercantis e contratos bancários; 13. Títulos de crédito.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA:

1. Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de Estado, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2. Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64
- Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios.

DIREITO PENAL:

Dos Crimes Contra a Administração Pública. Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos - Decreto - lei nº 201/1.967. Crimes da Lei de Licitações -Lei 8.666/93.

LEIS MUNICIPAIS

1. Lei Orgânica do Município de São Roque de Minas-MG, e suas alterações; 2. Lei 1.281, de 26 de dezembro de 2001 - Código Tributário; 3. Lei Complementar 1.631, de 30 de setembro de 2014;
4. Lei 1.615, de 02 de abril de 2014; 5. Lei Complementar 1.452, de 02 de abril de 2008; 6. Lei 1.230, de 22 de janeiro de 2001, e suas alterações; 7. Lei 1.469, de 29 de dezembro de 2008, e suas
alterações; 8. Lei 1.607, de 27 de dezembro de 2013, e suas alterações; 9. Lei 1.642, de 30 de dezembro de 2014; 10. Lei 1.451, de 11 de março de 2008; 11. Lei 1.510, de 28 de maio de 2009; 12.
Lei 1.509, de 31 de maio de 2010; 13. Lei 1.436, de 12 de junho de 2007; 14. Lei 1.597, de 02 de julho de 2013, e suas alterações; 15. Lei 1.634, de 16 de outubro de 2014; 16. Lei Complementar
1.641, de 17 de dezembro de 2014; 17. Lei 1.640, de 10 de dezembro de 2014; 18. Lei Complementar de 1.609, de 17 de janeiro de 2014; 19. Lei 1.579, de 19 de março de 2013.

PROVA DISSERTATIVA (apenas para o cargo de procurador)

Direito Administrativo/Constitucional e Lei Orgânica do Município de São Roque de Minas-MG processo civil e procedimentos especiais – ritos especiais.

São Roque de Minas/MG, 28 de outubro de 2015.

EDNEI ALMEIDA VILELA

Presidente da Câmara Municipal

de São Roque de Minas/MG



COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO

ANEXO III

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES

ESPECIAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVA

REQUISIÇÃO

Eu _____________________________________, de identidade nº ______________, inscrito neste Concurso Público sob o número de inscrição _______, como candidato a Função de
_______________, do Item 3.4 deste Edital, solicito as seguintes condições especiais de provas pelo motivo abaixo descrito:

( ) Mãe com criança em estágio de amamentação.

( ) Deficiência física.

( ) Outro:____________________________________

CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO

(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades (use o verso se necessário).



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________, _________de ___________________________de __________

_______________________________________________

Assinatura do Candidato

INSTRUÇÕES:

O Candidato deverá:

*Preencher em letra de forma ou digitar a requisição.

*Apresentar fundamentação das necessidades destas condições.

Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da requisição. A não apresentação do devido esclarecimento no anexo acima não descaracteriza o candidato
como PPD, mas não o autoriza receber nenhuma forma de tratamento diferenciado.



ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Eu________________________________________________ RG n°____________________ residente e domiciliado

na Rua__________________________________ n° _________, complemento _____ no Bairro__________________da cidade de _______________________________________ NOMEIO E
CONSTITUO o Sr (a) _____________________________________________________________ RG n°_____________ com o meu procurador com poderes específicos para realizar
inscrições/interpor recursos para o cargo de _________________________ no Concurso Público-Edital nº 001/2015 realizado pela Câmara Municipal de São Roque de Minas/MG.

EM: ___________________, _______DE___________DE 2015.



_____________________________________________________

ASSINATURA DO CANDIDATO



ANEXO V

FORMULÁRIO PARA RECURSO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA
Requerimento

Nome:_____________________________________________________________

                        Inscrição: _________Data: _______

Como candidato à vaga no Concurso Público da Câmara Municipal de São Roque de Minas, solicito
revisão do (a):

         Homologação das inscrições

         Dos Gabaritos



        Do resultado do Concurso em todas as suas fases

                                                                                         assinatura do Candidato
ATENÇÃO:

Indicar o número da questão, a alternativa, objeto do recurso, o gabarito divulgado e a respostado
candidato.

Nome da Prova: Número da questão:                                 Gabarito
divulgado:                                             

Resposta do candidato:                                

 

 

Argumentação do Candidato

Fundamentação Bibliográfica (Preenchimento Obrigatório)



ANEXO VI

TÍTULOS RECEBIDOS

Nº INSCR: ________          Nome: ______________________________________________________

CURSO PONTOS QUANTIDADE TOTAL
“Lato Sensu” (360hs) até 2 2,0 2,0
“Strict Sensu” 3,0 3,0
Doutorado 5,0 5,0
TOTAL GERAL - 10,0

Obs.: Os certificados deverão ser reconhecidos por um dos órgãos oficiais com número de portaria e registro.

Os títulos foram conferidos em minha presença e estou de acordo com a pontuação.

  ____________________________



  Assinatura do candidato

TÍTULOS RECEBIDOS

Nº INSCR: __________     Nome: __________________________________________________

CURSO PONTOS QUANTIDADE TOTAL
“Lato Sensu” nível de pós graduação 2,0
“Strict Sensu” nível de mestrado 3,0
Doutorado 5,0
TOTAL GERAL 10,0

Obs.: Os certificados deverão ser reconhecidos por um dos órgãos oficiais com número de portaria e registro.

Os títulos foram conferidos em minha presença e estou de acordo com a pontuação.

____________________________



Assinatura da empresa


