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Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

SINDICATO DOS AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO SUL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SAAESUL/MG
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, nos termos do Estatuto do SAAESUL/MG,
ficam convocados todos os membros da categoria profissional dos Auxiliares de Administração Escolar, que trabalham
em estabelecimentos de Ensino das Escolas Particulares do
Município de Poços de Caldas - MG, para comparecerem, à
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 26
de novembro de 2018 ás 18:00 horas em primeira convocação e as 18:30 horas em segunda convocação no salão da
FUNGOTAC (Fundação Gota de Leite) localizado na Rua
Santa Catarina, nº 321, Centro - Poços de Caldas – MG, a
assembleia contará com a seguinte pauta: 1º – Formulação,
discussão e aprovação da pauta de reivindicações, concernente às negociações coletivas data-base 1º de fevereiro de
2019, a qual será encaminhada à entidade representante da
categoria econômica; 2º - Autorização para a Diretoria do
SAAESUL/MG negociar, firmar Convenção Coletiva de
Trabalho e/ou Acordo Coletivo de Trabalho e, se necessário, eleger árbitro, requerer ao Ministério do Trabalho e
Emprego bem como ao Ministério Público do Trabalho a
designação de mediador, formular, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Protesto Judicial, ou ainda,
instaurar Dissídio Coletivo, ou quaisquer outras providências judiciais ou não que se fizerem necessárias para o bom
desempenho dos poderes concedidos; 3º - Outros assuntos.
Varginha, 20 de Outubro de 2018.
Leandro Carneiro Batista
Presidente
7 cm -18 1156720 - 1

SICOOB COOPEMATA
Edital de Leilão 006/2018 - Torna público que levará a leilão online pelo www.fernandoleiloeiro.com.br, em 12/11 e
27/11/18, às 13h, seu imóvel: Imóvel rural em Ubá/MG.
Mat. n°41.351. Fernando Caetano M. Filho. (37) 32422001.
1 cm -19 1156771 - 1
HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES
Pregão Presencial nº 041/2018. O Hospital Municipal Dr.
Gil Alves, através de sua Pregoeira torna público que fará
realizar no dia 01/11/2018, às 14:00 (Quatorze horas) licitação na modalidade Processo Licitatório nº 045/2018, Pregão Presencial nº 041/2018, exclusivo para participação de
microempresas, empresas de pequeno porte e empresário
individual, objetivando o registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviços
de manutenção com recarga de extintores e fornecimento
de extintores K 06lt (seis litros) para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Gil Alves no município de
Bocaiúva/MG, conforme especificações constantes no edital. Maiores informações pelo tel.: (38) 3251-6557 - e-mail:
licitacoes1.hga@gmail.comPregoeira: Camila Emanuele
Leal Martins
3 cm -19 1156854 - 1
ATLOAD LOGÍSTICA LTDA.
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ: 02.129.050/0001-07. NIRE:
31205656281. Edital de Convocação De Reunião De Sócios.
Ficam convocados os senhores sócios da ATLoad Logística
Ltda. – Em Liquidação, nos termos dos arts. 1.072, 1.103,
VIII, e 1.152, §§ 1º e 3º do Código Civil, a comparecer à
reunião que realizar-se-á no dia 29 de outubro de 2018,
às 14h30min, em primeira convocação ou às 15:00h, em
segunda convocação, na sede social da sociedade, situada
na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, pavimento 07,
sala 702, Torre B, Bairro Vila da Serra, CEP: 34.006-053,
Nova Lima/MG, para deliberar sobre: a) Encerramento da
Liquidação e extinção da sociedade, após prestação final de
contas pela liquidante. Nova Lima, 19 de outubro de 2018.
Maria Lucia Delgado - Liquidante.

3 cm -19 1156989 - 1
CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA
SANTAFERTIL S/A
CNPJ 16.909.692/0001-25 - NIRE 3130010195-9
Convocação - Ficam convocados os Senhores Acionistas da
Companhia, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 (trinta) de outubro do ano de 2.018 às 19:00
(dezenove) horas, a ser realizada na sede social situada na
R. Pouso Alegre, 2111, Loja, bairro Horto, CEP 31015065, cidade de Belo Horizonte/MG, a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos: 1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em
31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; 2) Destinação dos resultados; 3) Eleição do(s) administrador(es);
4) Fixar a remuneração global dos membros da Administração; 5) Assuntos gerais. Belo Horizonte, 10 de outubro de
2018. Marcos Aurélio Coelho Sampaio, Diretor Geral.
3 cm -17 1156074 - 1
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Reunião da Diretoria realizada
em 10 de agosto de 2018
Data, Hora e Local: Aos 10/08/2018, às 10:00, na sede social
da Companhia, na Av. Getúlio Vargas nº 1.420, 5º e 6º andares, sala 501 a 521 e 601 a 621, Bairro Savassi, Belo Horizonte-MG. Presença: Presentes os Diretores representando
a totalidade dos membros da Diretoria, conforme assinaturas constantes do Livro de Atas de Reuniões de Diretoria
da Companhia. Convocação: Dispensada, tendo em vista
a presença da totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente:
Edson Luis Franco; e Secretária: Elaine Patrícia Bimbato.
Ordem do Dia: Propor o encerramento das atividades da

filial de São José dos Campos/SP. Deliberações: Os Diretores presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos,
sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, de forma unânime deliberam: Aprovar o encerramento
das atividades da filial de São José dos Campos/SP, situada
na Av. Salmão nº 663, Parque Residencial Aquarius, CNPJ/
MF nº 17.197.385/0186-83, NIRE 3590462117-0. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos
submetidos à apreciação dos Diretores, referidos nesta Ata.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou os trabalhos desta Reunião, lavrando-se no livro
próprio, a presente ata que, lida e achada conforme, foi
aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente: Edson Luis Franco; Secretária: Elaine
Patrícia Bimbato. Diretores: Edson Luis Franco, Manuel
Leandro Rodriguez Vera, Marcio Benevides Xavier, Miguel
Iniesta Soria, Roberto Eduardo Hernandez Martinez, Walter
Eduardo Pereira. Belo Horizonte (MG), 10/08/2018. Elaine
Patrícia Bimbato – Secretária. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7029998 em
11/10/2018. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -19 1156889 - 1

Câmaras e Prefeituras
do Interior
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018/CPCM.
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO. A Câmara
Municipal de Ponte Nova nos termos do Edital do Concurso Público nº 01/2018/CPCM, torna público o resultado
dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, conforme estabelecido no item 5.4.4.11. do edital. A íntegra do resultado
encontra-se disponível para qualquer interessado nos endereços eletrônicos www.pontenova.mg.leg.br e www.gestaodeconcursos.com.br. Ponte Nova, 19 de outubro de 2018.
(a) Leonardo Nascimento Moreira – Presidente da Câmara.
(a) Afonso Mauro Pinho Ribeiro – Presidente da Comissão
de Concurso.
3 cm -19 1157024 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA/MG.
Aviso de licitação: a) Pregão Presencial nº 034/2018.
Registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos, por maior desconto percentual sobre a
tabela CMED/ANVISA, para atender a Farmácia Municipal, mandados judiciais e Programa de Atenção à População Carente, por um período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde e Proteção Social Básica
deste Município. Data de abertura 05/11/2018 ás 09:00
hs. b) Pregão Presencial nº 035/2018. Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de diversos materiais de
consumo e permanente das especialidades indicadas na
TABELA DA SIMPRO HOSPITALAR, para atender ao
Fundo Municipal de Saúde e Proteção Social Básica deste
Municípiol. Data de abertura 05/11/2018 ás 14:00 hs. Os
editais e seus anexos poderão ser adquiridos na sala da CPL
na Avenida Espírito Santo nº 14 – Centro- Agua Boa/MG –
Jose Márcio Alves de Oliveira – Pregoeiro.
4 cm -19 1156805 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA-MG
Aviso de Licitação. Processo n° 52/2018, Pregão Presencial nº 37/2018. Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e Equiparadas, visando as aquisições
de pneus e acessórios para a frota de veículos do município de Aiuruoca-MG, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo II do Edital.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 06/11/2018 com
início às 13:00 horas. Informações pelo Tel.: (035) 33441841 e Email.: licitacao@aiuruoca.mg.gov.br Pregoeiro:
Walber Diniz Siqueira. Aiuruoca – MG, 18/10/2018.
3 cm -18 1156754 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPERCATA,
Aviso de Licitação - Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 29/2018, do tipo menor preço item, abertura no
dia 30/10/2018, as 13h:15min, Objeto; registro de preços
para futura e eventual aquisição de artefatos de cimento
para a Prefeitura Municipal. A sessão será na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua João Massoriol, n.55,
Bairro Vila Eugenio e o edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal, no horário de 08h:00min às 16h:00min.
Valmir Faria da Silva – Prefeito Municipal.
2 cm -19 1156922 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
– Processo nº: 0181/2018 - Extrato de Edital – Pregão
Presencial nº 0079/2018 – Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de material gráfico destinado a
manutenção dos serviços do Gabinete e Secretarias. Credenciamento e habilitação dia: 06/11/2018 às 09h15min –
Abertura das propostas: 06/11/2018 às 09h45min. Edital
e informações complementares pelo telefone (35) 33432375; e-mail licitacoes@baependi.mg.gov.br; site: www.
baependi.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Baependi – Processo nº: 0186/2018
- Extrato de Edital – Pregão Presencial nº 0082/2018 –
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para transporte (micro-ônibus, ônibus e van – por
km rodado) de atletas para competições e torneios fora do
município, com permanência no local do torneio até o final
do mesmo e translado para as quadras de competição. Credenciamento e habilitação dia: 07/11/2018 às 09h15min –
Abertura das propostas: 07/11/2018 às 09h45min. Edital
e informações complementares pelo telefone (35) 33432375; e-mail licitacoes@baependi.mg.gov.br; site: www.
baependi.mg.gov.br.
4 cm -19 1156812 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALÉIA
Aviso Pregão Presencial 045/2018 – Será realizado no dia
06/11/2018, às 08:00 horas, o Pregão Presencial nº 045/2018
– Objeto: registro de preços para eventual fornecimento de
gêneros alimentícios para atender diversas secretarias do
Município de Ataléia. Edital e informações encontram-se
à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na Rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail:
licitação@ataleia.mg.gov.br, nos dias úteis, no horário de
08:30 às 15 horas. Ataléia/MG, 19 de outubro de 2018. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALÉIA – Aviso Pregão
Presencial 046/2018 – Será realizado no dia 06/11/2018, às
10:30 horas, o Pregão Presencial nº 046/2018 – Objeto:
registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas de distribuição gratuita de
merenda escolar, com recursos dos programas PNAC (programa nacional de alimentação escolar para creche), PNAE
– programa nacional de alimentação escolar, outros recursos de convênio e próprio (verba FNDE/contrapartida) do
município de Ataléia. Edital e informações encontram-se
à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na Rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail:
licitação@ataleia.mg.gov.br, nos dias úteis, no horário de
08:30 às 15 horas. Ataléia/MG, 19 de outubro de 2018. Fernanda Nunes de Oliveira - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALÉIA – Aviso Pregão
Presencial 047/2018 – Será realizado no dia 06/11/2018, às
13:00 horas, o Pregão Presencial nº 047/2018 – Objeto:
registro de preços para eventual fornecimento de gêneros
alimentícios para atender diversas secretarias do Município
de Ataléia. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na Rua
Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: licitação@
ataleia.mg.gov.br, nos dias úteis, no horário de 08:30 às 15
horas. Ataléia/MG, 19 de outubro de 2018. Fernanda Nunes
de Oliveira - Pregoeira.
8 cm -19 1156848 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
– Processo nº: 0190/2018 - Extrato de Edital – Pregão Presencial nº 0084/2018 – Objeto: Contratação de empresa
para a prestação de serviços de consultoria e elaboração de
trabalhos técnicos para a entrega de documentos ao IEPHA
para o ICMS Patrimônio Cultural. Credenciamento e habilitação dia: 05/11/2018 às 13h30min – Abertura das propostas: 05/11/2018 às 14h00min. Edital e informações complementares pelo telefone (35) 3343-2375; e-mail licitacoes@
baependi.mg.gov.br; site: www.baependi.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Baependi – Extrato de Ratificação.
Processo 0187/2018, Dispensa 0087/2018 – Empresas contratadas: LDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Valor:
R$ 264.899,00. Ratificado em: 19/10/2018.
3 cm -19 1156892 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COCAIS/MG
EXTRATO DE CONTRATO
- Contrato nº 10-006/2018. Data da Assinatura: 11/10/2018.
Vigência: 13/10/2018. Partes: PMBC X ALEXANDRE
LUIS LACERDA CAMPOS 05243812676. Objeto: Realização de show musical com a dupla Cláudio e Lidiany,
dia 13 de outubro de 2018, na tradicional festa cultural de
Barão de Cocais – Festa de Nossa Senhora do Rosário,
Padroeira de Cocais, no município de Barão de Cocais/MG.
Valor: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
2 cm -19 1156843 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COCAIS/MG Extrato de Atas de Registro de Preços. PL nº 0092/2018,
PP-SRP nº 0043/2018. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender a merenda das escolas municipais, bem como a reposição do estoque do almoxarifado no que tange a café e açúcar para suprir a demanda
dos servidores deste Município. Data da assinatura: 28 de
setembro de 2018. Ata de RP nº 0102/2018. Partes: PMBC
X CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME,
com valor estimado de R$ 164.500,00 (cento e sessenta e
quatro mil e quinhentos reais); Ata de RP nº 0103/2018.
Partes: PMBC X FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP, com valor estimado de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais); Ata de RP nº 0104/2018.
Partes: PMBC X MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS
MAGALHÃES MERCEARIA - ME, com valor estimado
de R$ 128.561,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos
e sessenta e um reais); Ata de RP nº 0105/2018. Partes:
PMBC X SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA ME, com valor estimado de R$ 121.200,00 (cento e vinte
um mil e duzentos reais); Ata de RP nº 0106/2018. Partes: PMBC X VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI - ME,
com valor estimado de R$ 77.830,00 (setenta e sete mil e
oitocentos e trinta reais) e Ata de RP nº 0107/2018. Partes:
PMBC X WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME, com valor estimado de R$ 78.463,50 (setenta e oito
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). As atas encontram-se disponíveis na íntegra no Portal
do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitações
- Nº do Pregão - Contratos.
6 cm -19 1157082 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA ESPERANÇA/MG.
Resultado Final – Ref. Tomada de Preços nº 03/2018, que
tem por objeto a contratação de empresa especializada para
execução de serviços de pavimentação asfáltica, construção
de meio fio e sarjeta em ruas do bairro Jardim das Acácias,
compreendendo a mão de obra e fornecimento dos materiais a serem empregados. EMPRESA VENCEDORA:
CRV Construtora Rezende & Alvarenga Ltda., CNPJ
07.186.297/0001-70. Valor global: R$ 166.890,27 (cento e
sessenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e vinte e sete
centavos). Comissão Permanente de Licitação.
3 cm -18 1156431 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
- Torna Publica referente ao Pregão eletrônico 0385/2017
a adesão a ata do SPR da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão- SEPLAG, para aquisição de ambulâncias
e veículos de serviços, mediante a contrato, para atender
as necessidades dos órgãos participantes especificados na
clausula segunda desta Ata, conforme condições previstas
no edital pregão eletrônico para registro de preços – planejamento n° 385/2017 e seus anexos. Tendo com o objetivo
a adesão para Aquisição de 02 ambulâncias Tipo- A simples
remoção para atender a Secretaria de saúde do Município
de Belo Vale -MG. Empresa vencedora: Peugeot Citroen do
Brasil Automóveis LTDA no valor global de R$ 158.000,00
(Cento e Cinquenta e Oito Mil Reais Vinte Reais).
Belo Vale aos Dezenove dias do mês de
outubro de Dois mil e Dezoito
José Lapa dos Santos
Prefeito Municipal
4 cm -19 1157048 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES/MG
– AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.A Prefeitura Municipal de BIAS FORTE/MG torna público que receberá os
envelopes contendo documentos e propostas, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, até as 13h00min, do dia 08/11/2018,
para Contratação de empresa especializada para execução
de obra de Pavimentação de Vias Públicas (Execução de
Calçamento em bloquete na Ponte Nova), no Município de
Bias Fortes, pelo regime de empreitada por preço global
conforme especificações e dados técnicos constantes em
anexos do edital de licitação. As informações sobre o edital
estão à disposição dos interessados com a CPL, à Rua dos
Andradas, 13 – centro - Bias Fortes/MG, através do telefone: (32) 3344-1323 ou no e-mail pmbflicita@gmail.com.
A licitação será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições fixadas
neste edital. BIAS FORTES, 19 de Outubro de 2018. Franciane Cristina da Fonseca Almeida - Presidente da CPL.
4 cm -19 1156887 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
P.P. 051/2018 Objeto: Pregão presencial exclusivo para
me/epp/equiparadas, nas diretrizes da lei complementar
nº 123/2.006, para a aquisição de equipamentos esportivos
para instalação de academia ao ar livre, conforme especificações contidas no anexo I do edital. Entrega dos envelopes e julgamento ás 08:00hs do dia 01/11/2018. Mais
informações pelo tel: (38) 3255-1133, ou pelo e-mail: lictacaobotu@gmail.com Jose Francisco de Assis Ferreira Pregoeiro oficial .
2 cm -19 1157068 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BUENO BRANDÃO – MG
Aviso de Suspensão de Sessão. Processo licitatório nº
399/2018. Concorrência Pública n.º 09/2018. Objeto: execução de obra pública de implantação e modernização da
iluminação pública, conforme contrato de financiamento
BDMG/BF nº 240.834/17, celebrado com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, para
atender ao Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Despacho: “Tendo em vista que a empresa
Master Led Sistema de Iluminação Ltda apresentou impugnação ao edital e tendo em vista a necessidade de análise
técnica da mesma, determino a suspensão da sessão marcada para o dia 22/10/2018, para a devida análise técnica da
impugnação apresentada”. Bueno Brandão, 19 de Outubro
de 2018. Sílvio Antônio Félix – Prefeito Municipal.
3 cm -19 1156973 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAETANÓPOLIS/MG
Torna público que fará realizar Proc. Licitatório nº046/2018,
P. P. nº021/2018, R.P. nº020/2018. Objeto: “Eventual e
futura contratação de laboratório para realização de exames em pacientes do S.U.S.”. Data de abertura e entrega
de envelopes: 12/11/2018, às 08:00 hs, na sala de Licitações, situada na Avenida Francisco Mascarenhas Ferreira,
159, centro. Maiores informações: Tel:(31) 3714-7399
e-mail:licitacoes@caetanopolis.mg.gov.br, edital disponível em:www.caetanopolis.mg.gov.br.
Rodrigo Daniel da Silveira. Pregoeiro.
3 cm -19 1156847 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
CHAMAMENTO PARA COTAÇÃO nº 001-2018 – O
município de Caiana /MG torna público nos termos da lei
8.666/93 e suas alterações, tendo-se em vista a necessidade
vem por meio deste solicitar de todas as empresas do Ramo
Cotação para: Contratação de Sistema de banco de preços,
devendo este fornecer um Cadastramento de seus produtos padronizados, Mapas de preços dinâmicos em ordem
crescente com comparativo dos últimos preços pagos, marcas, registro de data de compra e de quem foi adquirido;
visando em especial na parte de suprimentos hospitalares,
dentre outros materiais de consumo e equipamentos permanentes, trazendo visibilidade, inteligência e otimização
com melhora no tempo de resposta nas cotações, reduzindo
desperdícios e custos operacionais, tornando os processos 100% auditáveis digitalmente, melhorando a disponibilidade de novos produtos e potencializando o relacionamento com os fornecedores: Maiores Informações (32)
3745.1035.
4 cm -19 1156870 - 1

