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1 PU9Ll<:4ÇÃO 114 IMPRENSA Ot'l<:IAL 
AATIFICAÇÃO • O IMP • lnslllUIO Municipal de Prev-dos - PObic:CO do 
- -·MG.-·--doO.C,O,,..dol.lcilaçlorf' 04/2019 
pera o ~nlO do matenal de uped,en~. Plfll atender aa necessid•ctM do fMP. 
EIT1)t'oaa fomtetdOla dos servloo,· PaptNltla Jemllfe Ltdl, no VALOR· R$ 3 135,60{1,611 
mil ctnto e trln1a • cinco ,e.ai&• MHtnta cencevos). HndO • dtspet.1 t cutUI da 
NgWMó:>Ooçlc> 04 0090001:z2.c6001 33803000 (FIG) • - <li"'""""° 

PREFEITURA MUNICIPAL OE ALPl!RCATA • toma púbflco o extraio dl Ala tte 
Reglatro de Preço Nº 37/2019. Prtglo PreHncial pare RegJstro dt Preços n• 
05/2019. objolo reg111t0 do - poro M1n o _,, .. 1 Coftlralaç6o de Emo<• 
sa otpedahzadt na pr&1taçto ele Servi90 de au,ollo funeral, pera olendlmento 11 
popuJação cartntt do f.1unicJplo de Al~rceta Empreto AGENCIA FUNCAARI~ 
CONFIANÇA. CNPJ 22 381.3UII0001~3, ~ do lote úniOO, tocalclan® um 
valor global do R$ 245 400,00, Ata A11lnade om 02/04/201$ Validode de n 
~• Valm,r Fatia dl Swa - Pie.feito Muricipr61 

l j:11.:::..U,~,IDADE i ----- -- --
Creci 12.784 

A~IW 0K UaTAt'ÃO l"ROOÃO ~-f1a,»1t; UCISTJIO DE PIU:(,'O!i.. 
A~--~pal4e~COll'lllnKl~Ctlll•hfflo ~ Lic!.twiorf01Sl2019,• n"*llidadf. 
J'rqio J1mcnci..J puna Rc,i~IM do P111111111 n• Qlll/2019. do cirn Mffl01 ,rtÇo f'íl' hem. ut-jtilh·.W 11 
~ dt C'IIJIPNl'I S*a r.w. e en:llltUal ,....1111;1o dr: •n~ fftli.udc» ca ,-. • _.., coe ,,., ____ ............. ~ .. ""'*" ................ s.c-... 
~6de.~~t0t..0.ht~,A•~---lld..bdldtl019.b1Jlh)O.nv 
lldur de Utllal;kt d1 l'refcitu,.. Mualolpnl de M111111m1, Av, JON Mo&. 216 1• Aod11r • CcnD'O ~lll 

MO. O &ti-, .CWWMc t ·~ '* Wllun.-b M andemi;o ín~ ta hodf:.o '1IIIIOCl'dlll. 
·- - s,,c Oflt"l,t,l • "' ... ., .. : .... _,,,. ., ff)... ·~'"- C-li 
lsdKttCWOt ~ihrtwlmm fOl'.IC; (lJ)J241-UU, 

t:•cnm• klhcl,11 d• SII..-. .. P"'fllM-INI, 

CltA.\M.óo\ Mi..lCA - C11AMADA n1WCA .. l/JIIJt. 
A P'm~ ~ de W.W.. ___,. • rtahaçioO-.. NW,ica .... 00112819, ~ 4o 
rrooc.v Altlllillil!Cfltl,-o rf0211'2019, nt;rth...:lo oqul.iç«odci ,._.,,..,luwoitícl01(11 .,rJ1111lcur• flin,iliM 
• 4o c:-:1n,tttndccJo.llf lllrnOllit pi11 1lltnc111llylo twol•r dCIII alunua da. cdattlçlo ~ pdt,lia ., 1110 lelwtl 
•101t.•N1c~·--·....,,..4.t10 MG.kwf t· .,..._"'-'-' 
·~~·"'-A.1'.0, ........_~....,.+ *Ch,-.hlhl~e 
1'1t1jçte,de \'c:-:lldanu peril)dodo lll-'CM/20111 • 16i'0C/2019, du IJ:00 h 11.00 boni1, Jll)MlllN"dt Url~ 
dt l'rt.JÔ,ÍC11t11 M1,1ni,:rpal de M1111c11l, A, .. .MM Mui., 216 - t• And,1 • Cmn, MIIIINM - MO. A Se._., J11 --•~io,,.,•1111Mt1~_...,.. ,,.<'IMr.011.àt 1)1iJ0,.-1ou&.or... ........ 
-·~-.......... ~ ....... -~oo.crc:àtc•S.oee.14oM..,_ »Jt e,edn1 mr rmt ba: tnJ~••ll\)Oct pelio e•m111: ~,nr,,.;, b?!eeU cem.ª" tt"lcfoiw, 
(JJ)J241-132.$, 
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~ .. ~ .. •t't41,.t,M,+~,~ d10s 
e esclarecer se houve e como foram as irrrárias, podendo 
gularidades. O deputado valadarense taJ\so parlamentar. 
bém defende que os trabalhos da CPI sejélrinte dias, pror
conduzidos de forma isenta. "Isso é umte deliberação 
interesse de todo o país. Não é a primei);) de seus traba· 
vez que se instala esta CPI. Eu, na qualid,e investigação, 
de de membro titular da comissão, VO\adesjudiciais, 
colaborar para que seja um trabalho macias, ouvir indi
aprofundado e transparente para a comil.s, requisitar de 
são", disse. istração pública 

Como é deputado de primeiro mandato, é querer a audiên
primeira vez que Hercílio Diniz irá compqe Estado, tomar 
uma comissão parlamentar. Apesar da inexpE; federais, esta
riência, ele disse que ·a indicação foi feitno requisitar os 
pelo partido. Foram dois deputados escolhi:iades, inclusive 
dos. Sinto-me bastante honrado com a escoia comissão está 
'géaí iiiií~i êmPi~êssôsA~ôvôs,'fi 9. ' 
horas.Ambos têm duração aproximada de 12 meses.~~ l 

Jovens interessados, com idade entre 14 e 22 ar-iJ U .La. 
e 11 meses, conforme o cwso preterulido, como esdi • . mo 16 
ll!Ce o edital. podem se inscreYU pela internet até o dlº

0
~~

1
er c'on-

30 de abril Podem conconer às vagas estudantes QIJ'. fu d ental 
estejam matriculados no 9° ano do ensino fundamer° n am 

tal ou no ensino médio, 0110 equivalerne"" rnodaliditá \oca Uzado 
de de EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou egresso' , M ,. Godi-
do . -=- ,na º"' ens:mo no=w. 1 A . . 

A rá alizad dias d 'unh 1 . s inscn-
provase re ano eJ ocomexala erimen-

mes de língua portuguesa e matem.itica. que terão 1 exp dem ser 
questões cada. O valor da tua para inscrição doproll epo taria do 
cesso seletivo éde R$ 40 e pode ser feita no site www. s~cr;o telefo
senaimg.com.br. A classíficação será por ordem d~:~~ 
notas e o resultado será divulgado no dia 28 de junho' · 
a partir das 14h. 

ELEITORAL 

A certidão de quitação elei 
tem o objetivo de comprovar 41 
eleitor está em dia com a Ju: 
Eleitoral. Isso significa que o 
tor não possui restrição no q· 
refere à plenitude do gozo dos 
tos politicos, ao regular exer, 
do voto, ao atendimento a co1 
cações da Justiça Eleitoral 
auxiliar os trabalhos relativ 
pleito, à inexistência de m 
aplicadas, em caráter defini! 
pela Justiça Eleitoral e não p, 
das. e à apresentação de conl 
campanha eleitoral. 

puMW!~~'i!WiMSfli 
pública ou administrativa da Ur 
dos estados, dos Territórios,i 
Distrito Federal ou dos muni, 
obter empréstimos nas autar, 
sociedades de economia mista.l 
:i:as econômicas federais ou , 
~uais; obter passaporte ou cai 
de identidade; renovar mal 
em estabelecimento de ensino! 
eia\; e praticar qualquer ato p; 
qual se exija quitação do 
militar ou imposto de r~ 
outros impedimentos. /JTf:., 
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