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Brumadinho, terça-feira, 13 de outubro de 2015  Ano 3 Edição 532

Prefeitura realiza festa das crianças
Uma programação especial foi preparada para a 

criançada se divertir 
O dia das crianças foi 

comemorado com muita 
brincadeira e diversão em 
Brumadinho. Organizado 
pela Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Even-
tos, uma grande festa foi 
preparada para a criança-
da na Quadra de Esportes, 
no último domingo, dia 11.  

O evento iniciou às 9 
horas com várias brinca-
deiras, diversão, integra-
ção com entre as crianças e 
Rua de Lazer. Logo em se-

guida houve uma apresen-
tação de capoeira. O mo-
mento mais esperado do 
dia era o show de mágica 
feito pelo ilusionista Henry 
Vargas, do projeto Estrelas 
do Ilusionismo da Vallou-
rec, que levou a criançada 
ao delírio. Além disso, mui-
tas outras atividades en-
cheram o dia de alegria das 
crianças presentes.

Para o Prefeito Brandão, 
é preciso cuidar e dar uma 
atenção maior às crian-

ças. “Tudo foi preparado 
com muito cuidado e cari-
nho visando o bem-estar 
e a diversão das crianças. 
Elas são nosso futuro. Que-
remos que seja um dia to-
talmente dedicado a fazer 
a alegria delas. Agradece-
mos de coração a todos os 
funcionários e voluntários 
que se empenharam para a 
realização dessa festa”, re-
latou o Prefeito.

O dia das crianças é reco-
nhecido em várias nações 

ao redor do mundo para 
homenagear as crianças, 
cuja data efetiva de come-
moração varia de país pa-
ra país. No Brasil, o dia das 
crianças é solenizado em 
12 de outubro. A ONU reco-
nhece o dia 20 de novem-
bro como o Dia Mundial da 
Criança, por ser a data em 
que foi aprovada a Decla-
ração Universal dos Direi-
tos da Criança em 1959 e a 
Convenção dos Direitos da 
Criança em 1989.
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PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 145/2015 cujo objeto é obras de construção-Escola 12 salas do FNDE. Empresa: 
Construtora Mestra Empreendimentos e Consultoria LTDA - ME. Valor R$ 3.240.179,26  Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Convocação: Considerando a revogação do procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 006/2015,  ficam 
convocadas as empresas ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, P&B DESIGN COMUNI-
CAÇÃO LTDA e P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da publicação da presente convo-
cação, retirar no Departamento de Licitações, na Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28 –B, 1º andar, Centro, Brumadinho/MG, os invólucros 1, 2, 3 e 4, 
pertencentes a cada uma das empresas, contendo as propostas técnicas, conjunto de informações e propostas de preço, referentes à TOMADA 
DE PREÇOS nº 006/2015, sob pena de perda do direito de reavê-los. Caso os invólucros não sejam retirados no prazo anteriormente citado, serão 
os mesmos automaticamente descartados, sem que caiba às licitantes o direito a qualquer tipo de reclamação ou indenização. Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, pessoalmente, pelo telefone (31) 3571-3015 Ramal 226/247 ou através do e-mail 
licitacao@brumadinho.mg.gov.br.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

KEZIAH ALESSANDRA VIANNA SILVA PINTO, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho/MG, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o que dispõe o art. 57, § 2º, da Lei nº 11.977/2009, faz saber a EVENTUAIS INTERESSADOS que o Município de Brumadinho/MG realizou 
a Demarcação Urbanística para fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO do lugar denominado "BIQUINHA", localizado na 
zona urbana do Município de Brumadinho/MG, atualmente registrado nas matrículas 14.404, 14.405, 14.406 e 14.407, do Livro 2, do Ofício de 
Registro de Imóveis de Brumadinho/MG, com as seguintes características: “Inicia-se no Ponto P1, na Rua Aristides Passos, coordenadas UTM: E= 
583.976,935m e N= 7.772.444,949m, daí numa distancia de 8,28 metros até o Ponto P2 de coordenadas: E= 583.979,447m e N=7.772.437,055m, 
daí numa distancia de 10,83 metros até o Ponto P3 de coordenadas E=583.977,266m e N= 7.772.426,447m, localizado na interseção com a Rua 
Jaci Resende Teixeira (antiga Rua Rio Verde), pelo alinhamento desta rua, numa distância de 174,76 metros até o Ponto P4 de coordenadas: 
E= 583.927,305m e N=7.772.258,979m, localizado na interseção da Rua Jaci Resende Teixeira com a Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 
pela Avenida numa distancia de 218,09 metros até o Ponto P5 de coordenadas: E= 584.087,121m e N= 7.772.110,580m, localizado nas divisas 
com o Bairro Bela Vista, pelas divisas do Bairro Bela Vista e o imóvel Biquinha, por muros e cercas de arame até o Ponto P6 de coordenadas: E= 
584.472,630m e N= 7.772.488,019m, localizado nas divisas do Bairro Bela Vista e a Rede Ferroviária, daí sempre por pontos localizados no Limite 
da Faixa de Domínio da Ferrovia sob jurisdição do DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, numa distancia aproxima-
da de 285,87 metros até o Ponto P7 de coordenadas: E= 584.192,169m e N= 7.772.543,352m, daí numa distancia de 5,00 metros até o Ponto P8 
de coordenadas: E= 584.191,322m e N =7.772.538,424m, daí numa distancia de 36,45 metros até o Ponto P9 de coordenadas: E= 584.155,398m 
e N=7.772.544,594m, daí numa distancia de 5,00 metros até o Ponto P10 de coordenadas E= 584.156,245m e N=7.772.549,522m,daí numa 
distancia de 16,19 metros até o Ponto P11 de coordenadas E=584.140,287m e N=7.772.552,263m, localizado num bueiro da ferrovia nas divisas 
com Sucessores de Sílvio José de Oliveira, daí por cerca de arame dividindo com Sucessores de Sílvio José de Oliveira, Candido Moreira Jardim 
e Juliana Maria Diniz até o Ponto P1, início desta descrição”. Dessa forma, ficam eventuais interessados, proprietários e confrontantes em local 
incerto e não sabido cientificados de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFI-
CAÇÃO poderão apresentar, neste Cartório Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho, localizado na Rua José da Silva Fernandes, 81, Loja 
02, Centro, CEP 35.460-000, Brumadinho/MG, em dia útil, das 9 às 17h, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMARCAÇÃO URBANÍS-
TICA realizada, protocolizado sob o nº 58.911, do Livro 1, conforme lhes é facultado pelo inciso III, do § 3º, da Lei nº 11.977/2009. Brumadinho, 
13/10/2015. A Oficial
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