30 JUN e 1 JUL 18
BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍ DE MINAS/MG
O Município comunica: Intensão de Aderir a Ata de SRP 10/18,
Proc. 20/18, PP 8/18, de Luislandia/MG, serviço de transporte de
Passageiros. Intensão de Aderir a Ata de SRP 1B/18, Proc. 3/18,
PP 2/18, da CIMAMS – serviço de transporte escolar, zona rural.
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CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO
REPROGRAFIA NO CAMPUS CONTAGEM
NUMERO DE ALUNOS 500 - VALOR INICIAL R$ 233,66
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS - (CEFET/MG) torna público que realizará no
dia 13/07/2018 às 14h00min, licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 10/2018, tipo Maior Oferta, cujo objeto é a
Cessão Administrativa para o uso do espaço físico (9,55 m²)
destinado a exploração da papelaria e reprografia no Campus
Contagem do CEFET/MG, conforme especificações e demais
condições constantes no edital 10/2018 e seus anexos. Este
edital poderá ser solicitado através dos correios eletrônicos:
djalma@cefetmg.br,
leonardogeneroso@cefetmg.br
ou
esequias@cefetmg.br, disponível também no sitio eletrônico
www.cefetmg.br
Djalma de Jesus Oliveira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG
Aviso de Resultado de Adjudicação e Homologação
no dia 29/06/2018 do Processo Licitatório nº 46/2018 –
Credenciamenton°004/2018.PRESTAÇÃODESERVIÇOS
EM EXAMES ANÁTOMA PATOLÓGICOS DO COLO
UTERINO (FRAGMENTO), ANÁTOMO PATOLÓGICO
DO COLO UTERINO (PEÇA), CITOPATOLÓGICO
(PREVENTIVO), CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/
MICROFLORA-RASTREAMENTO
E
CONTROLE
DE QUALIDADE DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS
CÉRVICO VAGINAL para atender a Secretaria Municipal
de Saúde. Empresa Credenciada: PATOLOGIA SÃO
LUCAS LTDA, CNPJ N° 06.813.708/0001-48. Assim
sendo homologo em nome da vencedora: Marcia Regina
Guedes – Secretaria Municipal de Saúde.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG
Aviso de Resultado de Adjudicação e Homologação
no dia 29/06/2018 do Processo Licitatório nº 62/2018
– Chamada Pública n° 001/2018. AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, para atender a Secretaria Municipal de
Educação.
Vencedores:
Miguel Arcangelo
da
Luz DAP: SDW0043407986302609170225 CPF:
043.407.986-30; Associação dos Produtores Feirantes
de Formiga DAP: SDW 0101615400011805180818
CNPJ:01.016.154/0001-34; Sérgio Figueiredo DAP:
SDW0044950916891708160533 CPF: 044.950.916-89;
Alan Silva Lima DAP: SDW0056995076712909170250
CPF: 056.995.076-71; Alexandre de Andrade
DAP:
SDW0060486316000310171225
CPF:
060.486.316-00; Mozart Dario Scarassatti DAP:
SDW0081932278402709160255 CPF: 081.932.27840. Assim sendo homologo em nome dos vencedores:
Cláudia das Neves Vieira Lopes Carvalho – Secretária
Municipal de Educação.

! " # !"$%&'( )*+,(-( ." /0) " "!0(*( ." 1 $-( ." -&, !
%&!( ." 2&1&* '3(4 ! "#$%%" &'( )*)+,)-./ ! $01" ! $%$&#234 &'( )-5+,)-.
678$9": ;<=2%2>1" ?$ =&2?3?$% $#$@9" 3% @3 3 "% @">"% 3 9$%23&"% ?" A;;B C
D3 E" ?$ F2&3%( G393 ?$ $&9 $03 ?3 G"#=E$&93>1" $ ! "@"%93 -5+)H+-. 39I 3%
-*:*) J" 3%( ;7$ 9= 3 ! $K2%93 @+ -5+)H+-. L% -*:M) J" 3%( N&O" E3>P$% @$4" 9$4$O"&$
Q*RS
***MT,)M,/
%29$
UUU(%33$#3 E"?$E2&3%(E0(0"K(7
"=
$TE324:
42#293#"$%V%33$#3 E"?$E2&3%(E0(0"K(7 (

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
Aviso de Licitação: Proc. 045/2018. Pregão Presencial: 021/2018. Registro de preços: 009/2018.
Obj.: Registro de Preços para a futura e eventual contratação de Micro Empresa, Empresa de
Pequeno Porte, e equiparadas nos termos da Lei, para o fornecimento de material de expediente,
escritório, e material escolar, para atender às necessidades dos diversos Departamentos do
Município de Ressaquinha. Credenciamento: Das 13h às 13h15min em 16/07/2018.
Abertura:13h15min em 16/07/2018. Info. das 12 às 17h pelo email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32) 3341-1259.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG
Aviso de Licitação
A Prefeitura Municipal de Cachoeira de
Pajeú/MG torna público para o
conhecimento dos interessados, que está
instaurando Processo de Credenciamento
002/2018 a partir de 04 de julho de 2018,
com finalidade de contratação de Pessoa
Jurídica (pousada/hotel) no município e
cidades vizinhas para receber prestadores
de serviços/servidores quando a serviço do
município, segundo as condições
estabelecidas no Edital, nos seus anexos e na
minuta de contrato. Maiores informações,
bem como Edital completo, junto a Prefeitura
Municipal de Cachoeira de Pajeú-MG, com
sede na Rua Afonso Pena, 14 - Centro, pelo
telefone (33) 3754-1200, e-mail
licitacaopmcp@yahoo.com.br ou site
www.cachoeiradepajeu.mg.gov.br
Cachoeira de Pajeú/MG, 29 de junho de
2018. Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 042/2018
Registro de Preços
OBJETO: futura e eventual contratação
de empresa para prestação de
serviços de buffet para atender
as necessidades das secretarias
municipais da administração pública
de forma parcelada. Credenciamento:
13/07/2018: de 08:00 hs às 08:30
hs. Início da Sessão: 09:00hs.
Evanilso Aparecido Carneiro Prefeito Municipal. Informações e
Esclarecimentos: (38) 3631-1420.
Edital: www.prefeituradesaofrancisco.
mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 041/2018
Registro de Preços
OBJETO: Futura e eventual Aquisição
de Material de Informática, para
atender as necessidades das Secretarias
Municipais da Administração Pública.
Credenciamento:

12/07/2018:

de

08:00 hs às 08:30 hs. Início da Sessão:
09:00hs. Evanilso Aparecido Carneiro
- Prefeito Municipal. Informações
e Esclarecimentos: (38) 3631-1420.
Edital: www.prefeituradesaofrancisco.
mg.gov.br.

/

PRIMEIRO PLANO

7

HOJE EM DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS/MG

AVISO DE LICITAÇÃO - Proc. Lic. 048/18 - Pregão P. 025/18. Registro
de preços exclus. ME/EPP/EQUIP. p/ prestação de serv. e locação de equip. p/
estrutura da “Festa de Agosto de Patis/2018”. Entr. Envel.: Até às 07:50hs. do
dia 12/07/2018 c/ abert. neste mesmo dia às 08:00hs. Infor: (38)3239-8131 ou
8120. Retirada do edital gratuit. no Portal: patis.mg.gov.br
Érica Katiane M. dos Santos - Pregoeira Oficial.
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AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
PMMG-CAE - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 1/2018 – CAE
O CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE), torna público que
FARÁ REALIZAR POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO (CPL), ÀS 09H E 30MIN., DO DIA 19 DE JULHO DE 2018,
QUINTA-FEIRA, NO AUDITÓRIO BURITIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA
MILITAR (APM), SITUADA NA RUA DIÁBASE, 320, BAIRRO PRADO,
BELO HORIZONTE/MG, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, sob
o regime de execução de Empreitada por Preço Global, tipo MENOR PREÇO
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA
DESTINADA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO
CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO – (COT) NA ACADEMIA DA
POLÍCIA MILITAR (APM), consoante as condições estatuídas neste Edital.
A Sessão de Recebimento e Abertura dos Envelopes contendo a documentação
de HABILITAÇÃO pela CPL SERÁ REALIZADA ÀS 9H30MIN DO DIA 19
DE JULHO DE 2018, QUINTA-FEIRA. Os interessados poderão obter o edital
juntamente com todos os projetos, através de mídia (CD ou DVD) fornecida
pelo licitante, ou consultar o edital de licitação no Almoxarifado do CAE,
localizado na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, de segunda
a sexta-feira, no horário das 08:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas,
e às quartas-feiras, no horário das 08:30 às 12:30 horas. Cirdinéres Nícola de
Oliveira Ranauro, Cap PM, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
NIRE 3130001263-8 - CNPJ/MF nº 02.068.925/0001-08
Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de Abril de 2018, às 10:00 horas, na Rodovia ItajubáLorena, Km 5, Bairro Morro Grande, na cidade de Itajubá, CEP 37502-700, Estado de Minas Gerais, os abaixo-assinados e adiante nomeados e qualificados,
reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme os termos do artigo 121 e seguintes da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.
Publicações: As formalidades da Convocação da Assembleia fica dispensada nos termos do §4ºdo Artigo 124 da Lei 6.404/76 de 15/12/76, bem como a
publicação do anuncio nos termos do §4ºdo Artigo133 da mencionada Lei. O Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração
referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017e 31 de dezembro de 2016, foram publicados no jornal “Imprensa Oficial de Minas Gerais Publicação de Terceiros e Editais de Comarcas” no dia 21 de Abril de 2018 página 51 e no jornal “ Hoje em Dia” do dia 21 e 22 de Abril de 2018 página 8.
Quorum de Instalação: 100% (cem por cento) dos acionistas presentes. Presenças: 1) Credimódulo Empreendimentos e Participações Ltda, acionista,
devidamente inscrita no CNPJ/MF 07.465.808/0001-93, registrada sob o Nire 35219951925 na Jucesp, com sede na Rua Santa Isabel, nº 160, 7º andar,
conjunto 71 sala 3, São Paulo-SP, neste ato representado pelo seu Administrador Sr. José Ribamar do Nascimento, brasileiro, casado, contador, portador do RG
N° 9.714.674-2 e CPF 696.946.568-34; 2) Plasinco Empreendimentos e Participações S/A, acionista devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o N° 52.378.171/
0001-52, registrada sob o Nire 35300460669 na Jucesp, com sede à Avenida David Czertok, 135, Centro CEP 13222-010 - Várzea Paulista-SP, neste ato
representado pelo seu Representante Legal Sr. Isidro Alvarez Moreno, espanhol, casado, industrial, portador da cédula de identidade estrangeiro n° W
433.556-6 SE/DPMAF/DPF, CPF 010.684.828-34. Composição da Mesa: Presidente da Assembleia o Sr. José Ribamar do Nascimento e Secretária a Sra.
Inez Maria Coelho Freitas. Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária: (I) Examinar, discutir e aprovar o Balanço Patrimonial, Demonstrações
Financeiras e Notas Explicativas, referentes aos exercícios encerrados em 31de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016; (II) Destinação do Resultado do
Exercício; (III) Mandato da Diretoria; Ordem do Dia da Assembléia Geral Extraordinária: (IV) Autorização para Diretores Outorgar Procurações nos
termos do Artigo 11º do Estatuto Social; (V) Outros assuntos de interesse geral. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia e
confirmou que, como era do conhecimento de todos os presentes, os objetivos específicos das Assembleias era o de deliberar sobre a ordem do dia acima
descrita. Deliberações Tomadas pela Unanimidade de Votos: Em Assembléia Geral Ordinária: Submetida a ordem do dia à deliberação dos presentes, foi
de início, apreciado o Item (I), onde foi examinado, discutido e aprovado sem ressalvas o Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório da
Administração referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, publicadas no jornal “Imprensa Oficial de Minas
Gerais - Publicação de Terceiros e Editais de Comarcas” no dia 21 de Abril de 2018 página 51 e no jornal “ Hoje em Dia” do dia 21e 22 de Abril de 2018
página 8. Apreciado o Item (II) - Não distribuir dividendos aos acionistas, considerando o prejuízo apurado no Exercício de 2017, passando à conta de
Prejuízos Acumulados o valor correspondente ao prejuízo. Item (III) - Foi lembrado o período de mandato da diretoria eleita em 2017 para 2 (dois) anos,
contados de 13 de Abril de 2017 a 13 de Abril de 2019: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. José Luiz Rodrigues, brasileiro, casado, contador, residente
e domiciliado Rua Olavo Bilac -157, casa 25, CEP 04671-050, Vila Sofia, São Paulo-SP, portador da cédula de identidade RG nº 3.267.272-X SSP/SP e CPF
nº 064.710.218-87 e o Sr. Luiz Antônio Pereira Dionísio, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida das Nações Unidas – 4797, apto.
8, Torre F, CEP 05477-000, Jardim Universidade, São Paulo – SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.054.302 SSP/SP e CPF nº 536.949.618-87, para
o cargo de Diretor sem designação específica. A remuneração da Diretoria será de até R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) anuais. O Diretor
Presidente e o Diretor, nomeados, declaram que não estão incursos em qualquer impedimento legal para exercerem funções de administração, em especial no
que se refere às proibições constantes no art. 147, §1º, da Lei da S.A. Em Assembléia Geral Extraordinária: Apreciado o Item (IV) - Autorizada à
Diretoria outorgar Procuração por Instrumento Público para, Cor Jesus de Miranda, inscrito no CPF/MF sob o N° 092.961.156-04, Marcos de Lelis Pinto,
inscrito no CPF/MF sob o N° 103.580.408-50, Oswaldo Morales Filho, inscrito no CPF/MF sob o N° 667.139.868-20, Inez Maria Coelho Freitas, inscrita
no CPF/MF sob o N° 487.152.396-91 e Roseleila Fortes de Carvalho Vieira inscrita no CPF/MF sob o N° 009.944.476-39, os quais serão devidamente
qualificados na respectiva procuração, que especificará, ainda, os poderes outorgados. ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e
Prazo: Artigo 1º - Cabelauto Brasil - Cabos para Automóveis S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que se rege por este Estatuto e pelas
disposições legais aplicáveis. Artigo 2º- A Companhia tem sede e foro no Município de Itajubá, na Rodovia Itajubá-Lorena, Km 5, Lote A, parte, Bairro de
Morro Grande, Estado de Minas Gerais. Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir e fechar filiais, agências e escritórios, no Brasil ou no exterior, por
deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas representando a maioria de capital social ou por deliberação da Diretoria, quando
prévia e expressamente autorizada por deliberação dos acionistas. Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º - A Companhia
tem por objeto (i) o exercício das atividades de fabricação, comercialização, importação e exportação de fios e cabos elétricos, cabos automotivos, de energia
e outros, cablagens, componentes para automóveis e produtos conexos, por conta própria ou de terceiros, bem como a prestação de serviços inerentes àquelas
atividades; e (ii) a participação no capital social de outras sociedades como acionista ou sócia-cotistas. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O
capital social da Companhia é de R$65.000.000,00 (Sessenta e cinco milhões de reais), constituído em 65.000.000 (Sessenta e cinco milhões) de ações
ordinárias nominativas sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. Artigo 6º-Cada ação ordinária dá direito a um
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - Os certificados de ações, se emitidos, deverão ser assinados por 2 (dois) Diretores, ou por 1 (um)
Diretor e 1 (um) procurador, expressamente nomeado para esse fim. Capítulo III - Administração: Artigo 8º - A administração da Companhia cabe isolada
e exclusivamente à Diretoria, conforme estabelecido neste Estatuto Social. Capítulo IV - Diretoria: Artigo 9º- A administração da Companhia e a gestão dos
negócios sociais, que incluem a prática de todos os atos que se relacionem com o objeto da Companhia, incumbem à Diretoria. Parágrafo Único- A Diretoria
terá a sua remuneração fixada pela Assembleia Geral. Artigo 10º - A Diretoria será eleita por deliberação da Assembleia Geral e será composta de 2 (dois) a
6 (seis) membros, residentes no país, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo um deles indicado para o cargo de Diretor Presidente e os demais para a função
de Diretor sem designação específica. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante termo lavrado. Parágrafo primeiro - Cumpre à Assembleia
Geral fixar o número de membros que irão compor a Diretoria, observado o número de membros mínimo e máximo constante do “caput”. Parágrafo segundo
- Em caso de vacância de qualquer membro da Diretoria, que resulte em um único Diretor, a Assembleia Geral elegerá um substituto para completar o mandato
de seu antecessor. Artigo 11º - A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, competirá aos Diretores e/ou Procuradores devidamente
nomeados para este fim. Os Diretores terão poderes para, individualmente, assinarem e representarem a Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais, municipais, incluindo, sem se limitar, a Secretaria da Receita Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil S.A., Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social S.A. (BNDES), e outros bancos. Alternativamente, a companhia poderá ser representada por procuradores, devendo o procurador assinar sempre em conjunto com outro procurador ou com um diretor. Parágrafo único - Os diretores somente
poderão outorgar procurações em nome da Companhia caso obtenham aprovação por escrito de acionistas representando 70% (setenta por cento) do capital
social. As procurações a serem outorgadas para advogados contratados pela Companhia com poderes da cláusula ‘ad judicia’para representarem a Companhia
em qualquer juízo ou tribunal não necessitarão da aprovação prévia de acionistas representando 70% (setenta por cento) do capital social. Artigo 12º - A
Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. Parágrafo Único - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer um dos Diretores e as deliberações
deverão ser tomadas pela maioria dos presentes. Artigo 13º - A prática dos atos abaixo especificados, por parte da Diretoria dependerá sempre de prévia
autorização de sócios representando 70% (setenta por cento) do capital votante,desde que tais atos tenham valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de
reais); a) Aquisição ou alienação de bens móveis ou imóveis; b) Concessão de empréstimos, fianças, avais e outras garantias em favor de terceiros; c)
Contratação de empréstimos e financiamentos; d) Convocação, ordem do dia e propostas para a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e) Orçamento
e plano de negócios anuais; f) Constituição de sociedades; g) Alienação ou destaque de partes do negócio ou estabelecimento da Companhia; h) Nomeação de
procuradores, exceção feita ao parágrafo único do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia. Capítulo V - Assembléia Geral: Artigo 14º - A Assembleia
Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os
interesses sociais, ou nos casos previstos em lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral deverá, sem prejuízo de outras deliberações previstas em lei ou do
interesse social, decidir necessariamente sobre: a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado; b) Destinação dos lucros e distribuição de dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria; e d) Indicação dos auditores independentes da companhia. Artigo 15º - A Assembleia Geral será
convocada extraordinariamente pela Diretoria ou por solicitação por escrito a este último órgão de qualquer dos acionistas da Companhia, onde deverão
constar as matérias a ser objeto de sua deliberação. Parágrafo Único - Caso a Diretoria deixe de atender a solicitação de acionista realizada na forma do
“caput” deste artigo, no prazo de 8 (oito) dias contados de seu recebimento, poderá, o acionista que houver formulado o pedido, convocar a Assembleia Geral
às expensas da Companhia, observadas as disposições deste Estatuto. Artigo 16º - A convocação da Assembleia Geral dar-se-á por Editais publicados na
Imprensa, conforme Artigo 124 da Lei 6.404/76 ou por meio de comunicação enviada por carta registrada, entregue a cada acionista no endereço que constar
nos livros da Companhia, especificando o local e o horário de sua realização, bem como sua ordem do dia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para
o caso de Assembleia Geral Ordinária e 21 (vinte e um) dias, para o caso de Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com o Art. 294 da Lei n°
6.404/76. Artigo 17º - A Assembleia Geral de Acionistas instalar-se-á em primeira convocação com quorum de acionistas que representem, no mínimo, 70%
(setenta por cento) das ações com direito a voto, pessoalmente ou representados por procurador devidamente constituído. Parágrafo Único - Caso não se
verifique o quorum mínimo referido no “caput” deste artigo, a Assembleia Geral de Acionistas será realizada, em segunda convocação, no décimo quarto dia
subsequente à data da Assembleia Geral não realizada em primeira convocação, no mesmo local e horário, com qualquer número de acionistas presentes, em
pessoa ou representados por procurador devidamente constituído, fazendo-se a convocação conforme determina a Lei e este estatuto. Artigo 18º - As deliberações da Assembleia Geral deverão, em regra, ser tomadas pela maioria dos votos dos acionistas presentes, pessoalmente ou representados por procurador
devidamente constituído, à exceção daquelas referentes às matérias abaixo relacionadas, que dependerão da aprovação de acionistas representando, no mínimo, 70% (setenta por cento) do capital votante: a) Aumento ou redução do capital social; b) Alteração do Estatuto Social; c) Alteração substancial do objeto
social; d) Incorporação, cisão ou fusão da Companhia; e) Dissolução, liquidação, reconhecimento de falência da Companhia ou requerimento de concordata ou
qualquer procedimento extrajudicial de composição com credores; f) Aquisição e participação em outras sociedades; g) Cessão parcial ou total dos negócios
da Companhia, bem como a cessão da gerência de qualquer de seus negócios a terceiros; h) Assunção, pela Companhia, de qualquer negócio ou da gerência de
negócios de terceiros; i) Emissão de títulos ou debêntures; j) Declaração ou pagamento de dividendos; k) Criação de qualquer nova classe de ações ou a
emissão de novas ações de classes já existentes; l) Abertura de capital da Companhia. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Artigo 19º - O Conselho Fiscal da
Companhia funcionará em caráter não permanente, composto de um mínimo de 3 (três) e um máximo de 5 (cinco) membros efetivos e um igual número de
suplentes, conforme deliberação da Assembleia Geral, que decidirá pela instalação do Conselho, com as atribuições previstas em lei. A Assembleia Geral que
instalar o Conselho Fiscal fixará a remuneração de seus membros. Capítulo VII - Exercício Fiscal, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro:
Artigo 20º - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Único
- No primeiro exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das Demonstrações Financeiras em observância às determinações legais. Artigo 21º - No
encerramento de cada exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das demonstrações financeiras em observância às determinações legais. Parágrafo
Único - Periodicamente, a Diretoria deverá apresentar aos acionistas relatórios sobre as operações e a situação financeira da Companhia. Artigo 22º - A
Diretoria deverá apresentar à Assembleia Geral, além das demonstrações financeiras do exercício social encerrado, proposta de destinação dos lucros líquidos
do exercício social. A Assembleia Geral decidirá a respeito da destinação dos lucros do exercício social, após realizadas as deduções previstas em lei.
Parágrafo Primeiro -O montante de dividendos a serem distribuídos deverá ser fixado por Assembleia Geral e deverá levar em conta a situação financeira da
Companhia e os investimentos nela necessários. Em qualquer caso, se for apurado o lucro para o exercício social, o dividendo será distribuído de acordo com
artigo 17 § 1º, I da lei Nº 6.404/76. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanços semestrais ou referentes a
período inferior para o fim de distribuir dividendos intermediários. Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral poderá declarar dividendos intermediários à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou referente a período menor. Parágrafo Quarto - Todo e
qualquer dividendo declarado pela Assembleia Geral deverá ser pago em moeda corrente, em princípio, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da
Assembleia que deliberar por seu pagamento, sem prejuízo do poder desta mesma Assembleia de adotar prazo diverso. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo
23º - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou quando autorizada pela Assembleia Geral a qual caberá determinar
o modo pelo qual deva ser processada a liquidação e a nomeação do liquidante. Em seguida (V) Outros assuntos de interesse geral - Nenhum outro assunto foi
tratado. Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi lida esta ata, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas Presentes:
Credimódulo Empreendimentos e Participações Ltda. Plasinco Empreendimentos e Participações S/A. Itajubá, 25 de Abril de 2018. Assinaram a presente ata
em livro próprio os acionistas abaixo, através de seus representantes. 1) Credimódulo Empreendimentos e Participações Ltda - Jose Ribamar do Nascimento
- Representante Legal. 2) Plasinco Empreendimentos e Participações S/A - Isidro Alvarez Moreno - Representante Legal. Assinam também a presente ata em
livro próprio: Jose Ribamar do Nascimento - Presidente da Assembleia. Inez Maria Coelho Freitas - Secretária. Confere com o documento original lavrado no
Livro de Atas de Assembleias Gerais de Acionistas, arquivado na sede da Companhia. Assina o documento de forma Digital o Sr. José Luiz Rodrigues (Diretor
Presidente). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico o Registro sob o N° 6860945 em 17/05/2018 #Cabelauto Brasil Cabos
Para Automóveis S/A# Protocolo 182973298 de 11/05/2018 - (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral em 19/05/2018.
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BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Nova Lima torna público que fará realizar Licitação na
Modalidade Tomada de Preços nº
001/2018 – TIPO MENOR PREÇO
– Processo Administrativo Licitatório
nº 126/2018. Objeto: Prestação de
serviços de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (TI)
e Segurança da Informação (SI). A
abertura dar-se a no dia 18/07/2018
às 13:30 hs, na Rua Bias Fortes nº
62- 2° andar, Centro – Nova Lima/
MG. O Edital estará disponível a partir do dia 02 de julho de 2018 no site
www.novalima.mg.gov.br e no setor
de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Lima.
Nova Lima, 02 de julho de 2018.
Vitor Penido de Barros – Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Aviso de Retificação. A Pref. Municipal de São João da Lagoa/MG - torna pública a retificação
do Edital do Pregão Presencial nº 016/2018, Processo Licitatório nº 046/2018.Objeto: Contratação
de serviços diversos (locução, arbitragem, locação de bovinos, locação caminhão boiadeiro, filmagem
esportiva, medico veterinário, locação protetor rabo, serviços de curral e secretaria) e aquisição
de troféus para realização da Tradicional Vaquejada. Onde se Lê: " Medico Veterinário".Leia-se:
"Juiz de Bem Estar". Em razão da alteração, a sessão para abertura dos envelopes fica redesignada
para o dia 13 de julho de 2018, Credenciamento: às 09:00h. Sessão oficial: às 09:15 horas.
Informações, Av. Coração de Jesus, nº 1005, centro, email licita.pmsjl@yahoo.com.br. Telefone:
(38) 3228-8133. São João da Lagoa, 29 de junho de 2018. Betânia Saraiva Eulálio - Pregoeira.

MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM. - O Município de Botumirim torna
P. P. 041/2018, objeto: aquisição de material e equipamentos
musicais para manutenção das atividades da secretaria municipal
de cultura de botumirim-mg. Entrega dos envelopes e julgamento
ás 08:00hs do dia 12/07/2018. Mais informações pelo tel: (38)
3255-1133, ou pelo e-mail: licitacaobotu@gmail.com José
Francisco de Assis Ferreira Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA/MG.
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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, FERRAGENS E
MAQUINISMOS DE BELO HORIZONTE E REGIÃO SINDIMACO
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
!" $%&'()*+(, ,$ !-.,./.$ 0$+(,1 & 1&2(-1,34$ 5(2&*.&6 7&1$ 78&-&*.& !'(.,1 9+,"
convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 04 de Julho de 2018, às 10:00
horas (Dez horas), em primeira convocação, à Rua Curitiba, 561, 10º andar, Centro,
Belo Horizonte, Minas Gerais, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Discutir e
'&1(%&8,8 -$%8& , 9:,34$ ', ;$*.8(%/(34$ <&2$+(,1 '&5(', 7&1, +,.&2$8(, &+$*="(+,6
nos termos do Art. 513, A, da CLT. Caso não haja comparecimento legal, referida
Assembleia será instalada em segunda convocação, às 10:30 horas (Dez horas
e trinta minutos), deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de
convocados presentes.
Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018
JULIO GOMES FERREIRA - Presidente
HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CÉLIO DE CASTRO
ABERTURA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 041/2018
PROCESSO: HMDCC 253/2018
Contratação de Instituição Financeira, de forma exclusiva, para prestação de serviços
de processamento de créditos oriundos de pagamentos de remunerações aos seus
empregados, bolsa de estágio e residência, contemplando a instalação de caixa
TUTVWXYZ[\ T ]T^_Z` T`aT[Zb[_cdT` [\YVZ]_`e Y\ f]ZV_U T `Tg` _YTh\` aTU\ aTWi\]\ ]T
60 (Sessenta meses).
• Abertura das propostas dia 20/07/2018 às 09:00 horas.
• Abertura da sessão de lances dia 20/07/2018 às 10:00 horas.
Os Pregões Eletrônicos serão realizados em sessão pública por meio da INTERNET.
Para participar dos Pregões Eletrônicos, os interessados deverão credenciar-se junto
às Agências do Banco do Brasil S/A, para obtenção da senha de acesso. Os Editais
poderão ser obtidos pelos interessados através dos “sites” www.licitacoes-e.com.br e
www.hmdcc.com.br. Qualquer informação ou orientação adicional poderá ser obtida
através do e-mail: pregao.eletronico@hmdcc.com.br, ou pelos telefones (31) 34724145 / 3472-4101.
Raquel Russo Mota
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS/MG.
Extrato de Contrato. Processo Licitatório nº 048/2018 - Pregão Presencial nº
013/2018. Instrumentos/Contratos nº 057 a 067/2018. Objeto: Aquisição de
mobiliário; equipamentos eletroeletrônicos e de informática; instrumentos
!"#$%&$# ( )(*+& ,$-&!$+&./ ,&-& (0"$,&- & 12&#& +& 2".)"-& 3 4&-$& 567&
Farage de Carvalho” na Praça Coronel José Eugênio, nº 129, conforme
CONVÊNIO Nº 014581/2016, celebrado entre o Ministério da Cultura e
o Município de São Vicente de Minas, de acordo com o Anexo I - Termo
de Referência e demais condições estabelecidas no Edital. Contratante:
Município de São Vicente de Minas. Contratado: Thais Coelho de Faria
13646678607, Ferreira Salum Comércio Ltda - ME, Padani Instrumentos
Musicais Ltda - ME, Thiago Augusto de Oliveira Santos 06563427650,
Dream Com. de Instrumentos Musicais Ltda - EPP, Pedro G Fernandes - ME,
Lenice Nogueira da Silva Eireli - ME, Mult Som Ltda - ME, Rafael Beccari
de Sena - EPP, Gutenberg Rodrigues das Virgens - ME e Infolock Papelaria
e Presentes Ltda - ME. Dotação Orçamentária: 02. 010. 001. 13. 392. 0010.
1. 037-4 . 4. 90. 52. 00 (Ficha 00421 - Fonte 124). Prazo: As entregas dos
mobiliários serão efetivadas em no máximo de 60 (Sessenta) dias corridos e
os demais itens em no máximo 20 (Vinte) dias, após emissão da Autorização
de Fornecimento a ser entregue ao licitante vencedor por qualquer meio
hábil de comunicação, sendo os custos de envio da contratada. O prazo de
vigência será a partir da assinatura Contratual até o dia 31/12/2018.Valor:
R$ 71.350,00; R$ 46.518,00; R$ 18.000,00; R$ 17.583,00; R$ 17.313,00;
R$ 14.524,80; R$ 12.160,00; R$ 9.360,00; R$ 9.235,70; R$ 6.163,00 e R$
3.696,00; respectivamente. Data: 29 de Junho de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº025/2018 - Processo Licitatório nº
032/2018. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna Público o Pregão Presencial
nº 025/2018, objetivando a aquisição de palco praticável para atender as necessidades
da Feira de Cultura e Alimentação e demais necessidades da Prefeitura Municipal de
Pirapora/MG. A entrega e abertura dos envelopes será no dia 20/07/2018 às 09:00h.
O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.
mg.gov.br e demais esclarecimentos na Rua Antônio Nascimento, 274- Centro, nos
dias úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h às 18:00h ou pelo telefone (38) 37406121. Pirapora/MG, 28/06/2018 – Ailton Barreto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Resultado Julgamento Habilitação – Pregão Presencial com Registro de Preços nº
011/2018 - Processo Licitatório nº017/2018. Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de calçados e meias destinados a contemplar os alunos matriculados na rede
municipal de ensino. A Comissão Permanente de Licitação informa aos interessados,
o resultado do julgamento da habilitação da empresa INDUSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LEJON EIRELI – CNPJ: 04.738.157/0001-70, ocorrido no dia
28/06/2018 às 13:00h, sendo a referida empresa declarada HABILITADA, conforme
registrado em ata. Pirapora/MG, 29/06/2018 –Ailton Barreto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
ERRATA - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
Sessão Oficial dia 11/07/2018 às 08:00hs. Objeto: “Contratação de Empresa
Especializada para Execução do Serviço de Recapeamento de Pavimento
Asfáltico em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, destinado a
cobertura do calçamento de pedras no prolongamento da Avenida
Florianópolis, no município de São João Batista do Glória/MG, incluindo o
fornecimento de todos os materiais, transporte, serviços e equipamentos
necessários”. No item 5.2.3, letra h, do edital, onde lê-se: às 15:00h do dia
28/06/2018, leia-se: às 15:00h do dia 10/07/2018. A errata poderá ser retirada
no site: www.gloria.mg.gov.br ou retirado na sede da Prefeitura Municipal.
Informações pelo telefax (35) 3524-0908. S.J.B do Glória/MG, 28/06/2018.
Laila Cristina Pereira - Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira
Publicação de Licitação /Licitação n°84/2018
Modalidade de Tomada de Preços nº 05/2018
A Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira-MG, torna público que receberá os
envelopes contento documentos e propostas, na modalidade Tomada de Preços nº 05/2018, do tipo empreitada por preço global – menor preço, no dia
17/07/2018, para a Contratação de empresa DE ENGENHARIA especializada
para execução de obra da Conclusão da Construção de Ginásio Poliesportivo
de Pedro Teixeira, conforme especificações e dados técnicos constantes em
anexos deste edital. As informações sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPL, na Rua Professor João Lins nº 447, Bairro Alvorada, Pedro
Teixeira – MG, CEP: 36148-000, em horário comercial ou pelo email licitacao@
pedroteixeira.mg.gov.br. A licitação será regida pela Lei Federal nº 8666/93 e
suas alterações posteriores, bem como por leis especificas relacionadas ao
objeto desta licitação e demais condições fixadas neste edital. Pedro Teixeira,
29 de Julho de 2018. Bruna Gabriela de Almeida Gomes - Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
Aviso de Licitação – Prc. 176/18 - Concorrência – nº 009/18 – Tipo: Menor Preço Global – Regime de Execução: Empreitada por Preço Global – Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação do Poliesportivo – Fase 1 (Termino de Obras). Visita Técnica dia 24/07/18 as 13h30min ou com
agendamento na Secretaria de Obras do Município – Entrega dos Envelopes de Habilitação e Proposta dia 02/08/18 até as 09h00 horas; Abertura dia 02/08/18 ás 09h00–Informações ou retirada do Edital na Prefeitura ou no e-mail-licitação3@camanducaia.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial com Registro de Preços nº035/2018
- Processo Licitatório nº 049/2018. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna
Público o Pregão Presencial com Registro de Preços nº 035/2018, objetivando o
registro de preços para aquisição de material elétrico e de cabeamento de rede ethernet
para manutenção nas instalações prediais dos diversos setores da Prefeitura Municipal
de Pirapora/MG. A entrega e abertura dos envelopes será no dia 17/07/2018 às 13:00h.
O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.
mg.gov.br e demais esclarecimentos na Rua Antônio Nascimento, 274- Centro, nos
dias úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h às 18:00h ou pelo telefone (38) 37406121. Pirapora/MG, 29/06/2018 – Ailton Barreto – Pregoeiro.
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AVISO DE SUSPENSÃO – Pregão Presencial com Registro de Preços nº038/2018
- Processo Licitatório nº054/2018. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna
Público que Pregão Presencial com Registro de Preços nº 038/2018, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de caminhões e máquinas pesadas para
compor a frota municipal, encontra-se SUSPENSO. Em breve divulgaremos a nova
data de abertura do certame. Demais esclarecimentos na Rua Antônio Nascimento,
274- Centro, nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 12:00h às 18:00h ou pelo
telefone (38) 3740-6121. Pirapora/MG, 29/06/2018 –Ailton Barreto – Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAI-MG
Prc. Licitatório nº 043/2018 - Pregão Presencial 024/2018 - Torna público
a todos que se interessarem que fará realizar no dia 12/07/2018, às 09:00hs
à Pç. Cristo Redentor, 199 - Centro - nesta cidade, Objeto: Contratação de
instituição financeira para prestação de serviços de pagamento dos
servidores municipais. Maiores Informações poderão ser obtidas no e-mail:
jequitailicitacao@yahoo.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAI-MG
Prc. Licitatório nº 044/2018 - Inexigibilidade 013/2018 - Torna público
a todos que se interessarem que fará realizar no dia 12/07/2018, às 13:00hs
à Pç. Cristo Redentor, 199 - Centro - nesta cidade, Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços de recebimento e tratamento de
documentos de arrecadação. Maiores Informações poderão ser obtidas no
e-mail: jequitailicitacao@yahoo.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAI-MG
Prc. Licitatório nº 045/2018 - Pregão Presencial 025/2018 - Torna público
a todos que se interessarem que fará realizar no dia 16/07/2018, às 09:00hs
à Pç. Cristo Redentor, 199 - Centro - nesta cidade, Objeto: Registro de
preço para futura aquisição de madeiras tratada. Maiores Informações
poderão ser obtidas no e-mail: jequitailicitacao@yahoo.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAI-MG
Prc. Licitatório nº 046/2018 - Pregão Presencial 026/2018 - Torna público
a todos que se interessarem que fará realizar no dia 17/07/2018, às 09:00hs
à Pç. Cristo Redentor, 199 - Centro - nesta cidade, Objeto: Registro de
preço para futura aquisição de ferragem. Maiores Informações poderão ser
obtidas no e-mail: jequitailicitacao@yahoo.com.br

COMANDO DA
AERONÁUTICA
GRUPAMENTO
DE APOIO DE
BARBACENA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamada Pública nº 02/GAP-BQ/2018
Objeto:: O Grupamento de Apoio de Barbacena convoca todas
as instituições filantrópicas da região, que tiverem interesse em
Bens Móveis Permanentes antieconômicos a serem alienados,
a comparecer nesta Organização Militar no dia 05/07/2018, às
9:00 h no auditório I, para concentração final. É necessário que o(s)
representante(s) da instituição esteja portando algum documento
comprobatório que a referida instituição não possui fins lucrativos.
Será facultado às instituições interessadas uma visita aos nossos
depósitos, no período compreendido entre o dia 25/06/2018 ao
dia 04/07/2018, a fim de conhecerem quais materiais estão sendo
alienados. Local: Rua Santos Dumont, nº 149 - Bairro São José
– Barbacena – MG. Dias e horários de atendimento ao público:
de segunda a quinta, das 08h às 12h e das 13:30h às 16:30h.
Informações e agendamentos de visitas: Tel (32) 3339-4137 ou
(32) 3339-4187 e E-mail: igorisp@fab.mil.br.
Barbacena, 29 de junho de 2018
BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP BQ

