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Terça-feira, 21 de maio de 2019 ●

VOLTEI FIDELIDADE DIGITAL S/A
Nire 31300120546 CNPJ 30.175.380/0001-66 Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril
de 2.019 Data, Hora e Local: Aos 16 de Abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da Voltei Fidelidade Digital S/
A (“ Sociedade” ou “Companhia”), localizada na Avenida Raja Gabaglia, nº 4343, Sala 315, Bairro Santa Lúcia,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30350-577. Presença: Presentes os acionistas que representam a
totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: (i) Leonardo Muradas San Martin Reis, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de Identidade nº MG-6.003.506,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.751.426-90, nascido em 14/4/1976, residente na
Rua Rio de Janeiro, nº 1758, apartamento 1401, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP
30160-042; (ii) Rafael Vidal Corrêa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M9.241.194, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.172.366-84, nascido em 31/08/1976,
residente na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº395, apartamento 1002, Bairro Vila da Serra, em Nova Lima,
Minas Gerais, CEP 34006-053; e (iii) Tiago Nascimento de Lacerda, brasileiro, casado em regime de separação
de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M 8.173.287, expedida pela SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o nº 040.837.316-48, nascido em 21/11/1980, residente na Rua Melaleuca, nº 219, Serra dos
Manacás, em Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34007-878. Convocação/Publicações: Dispensadas as formalidades
de convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, conforme autoriza o artigo 124
da Lei nº 6.404/76 e dispensada a publicação de Balanço Patrimonial de acordo com o artigo 294 da Lei nº
6.404/76. Mesa: Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente o Sr.
Rafael Vidal Corrêa, que indicou como Secretário o Sr. Leonardo Muradas San Martin Reis. Ordem do Dia: (i)
Examinar e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2018; (ii) Examinar
e aprovar a destinação do resultado do exercício do ano de 2018; (iii) Realizar a reeleição dos membros da
Diretoria da companhia; (vi) a fixação da remuneração dos membros da Diretoria; (v) Ratificação dos atos da
Diretoria praticados no período de 16 de Janeiro de 2019 a 16 de abril de 2.019. Deliberações Tomadas por
Unanimidade: Instalada a Assembléia , após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas deliberaram: (i) Os acionistas deliberaram, por unanimidade, após tomar conhecimento das contas
da administração, aprovar integralmente e sem ressalvas as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31.12.2018, conforme relatório da Administração; (ii) Os acionistas deliberaram que não haverá
distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em
31 de Dezembro de 2018 no valor de R$ 365.682,13 (trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e
dois reais e treze centavos), destinados a conta de prejuízos acumulados da Companhia; Os acionistas deliberaram
reeleger os membros da Diretoria, para o mandado de 01 (um) ano, sendo investidos nos poderes necessários
para o exercício das atividades e funções pertinentes aos respectivos cargos, quais sejam os Srs.: (1) Diretor
de Negócios: Rafael Vidal Corrêa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M9.241.194, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.172.366-84, nascido em 31/08/1976,
residente na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 395, apartamento 1002, Bairro Vila da Serra, em Nova Lima,
Minas Gerais, CEP: 34006-053; e (2) Diretor de Operações: Leonardo Muradas San Martin Reis, brasileiro,
casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG6.003.506, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.751.426-90, nascido em 14/4/1976,
residente na Rua Rio de Janeiro, nº 1758, apartamento 1401, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, Minas
Gerais, CEP 30160-042. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura, no prazo legal, do
competente Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Sociedade, nos termos
do artigo 149 da Lei das S/A declarando, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei das S/A e demais
normas legais aplicáveis, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou
em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que,
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a concorrência,
contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e tampouco existe motivo de impedimento decorrente
de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais
ou administração da sociedade. Assinados os termos de posse, os Diretores são investidos em todos os poderes
e atribuições estipulados pela lei e/ou pelo Estatuto Social da Sociedade. (iii) Aprovar a remuneração global
anual dos membros da administração da Sociedade (Diretoria), no valor anual e global de até R$ 110.000 (
Cento e dez mil reais). (iv) O prazo da gestão anterior dos Diretores reeleitos se estendeu até a presente data
em observância aos disposto no art. 150 parágrafo 4º da Lei 6404/76. Desta forma, os acionistas resolvem
ratificar todos os atos praticados pelo Diretores da Companhia no período compreendido entre 16 de Janeiro
de 2019 e 16 de Abril de 2019 que devem ser considerados legítimos, e válidos perante a Companhia, seus
acionistas e terceiros. Publicações e Arquivamento: Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta
ata perante o registro de empresas e que as publicações legais sejam feitas e os livros societários transcritos.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia e lavrou-se esta ata em livro próprio,
a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes: (1) Rafael Vidal Corrêa
(2) Leonardo Muradas San Martin Reis (3) Tiago Nascimento de Lacerda. Certifico que a presente é cópia fiel
da original, lavrada em livro próprio. Presidente da Mesa Rafael Vidal Corrêa [assinada por certificado digital]
Secretário Leonardo Muradas San Martin Reis [assinada por certificado digital] Acionistas: Rafael Vidal Corrêa
[assinada por certificado digital] Leonardo Muradas San Martin Reis [assinada por certificado digital]Tiago
Nascimento de Lacerda [assinada por certificado digital] Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico
registro sob o n°7301960 em 14/05/2019 da empresa Voltei Fidelidade Digital S/A., Nire 31300120546 e
protocolo 191891801-06/05/2019. Autenticação: A17CA974AB1D97D9BFC44F37816D25E46F716D 8.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária - Geral e o código de segurança DXXH Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 14/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária - Geral.
VOLTEI FIDELIDADE DIGITAL S/A
Ata de Reunião de Diretoria e Termo de Posse da Diretoria Eleita Pela Assembléia Geral Ordinária de 16 de
Abril de 2.019 da Voltei Fidelidade Digital S/A CNPJ/MF: 30.175.380/0001-66 Nire: 31300120546 Aos 16
de Abril de 2019, às 10:00 horas reuniram-se a totalidade dos Membros da Diretoria da Voltei Fidelidade
Digital S/A, na sede da Companhia situada na Av. Raja Gabaglia, 4343, sala 315 – Bairro Santa Lúcia, em Belo
Horizonte – MG, CEP 30350-577, a fim de, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, tomar posse nos cargos
em que foram eleitos. Destarte, neste ato, os Diretores Srs. (i) Rafael Vidal Corrêa, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da carteira de identidade nro. M-9.241.194 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF
sob o nro. 007.172.366-84, nascido em 31/08/1976, residente e domiciliado na Rua Ministro Orozimbo Nonato,
395 apartamento 1002, Bairro Vila da Serra, em Nova Lima – MG, CEP: 34006-053, como Diretor de Negócios;
e (ii) Leonardo Muradas San Martin Reis, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário,
portador da carteira de identidade nro. M-6.003.506 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nro.
028.751.426-90, nascido em 14/04/1976, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, 1758, apartamento
1401, Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte – MG, CEP 30160-042, como Diretor de Operações,eleitos pela
Assembléia Geral Ordinária de 16 de Abril de 2.019 da Voltei Fidelidade Digital S/A, tomam posse efetivamente
nos cargos de Diretores respectivamente Diretor de Negócios e Diretor de Operações, para o mandato de 01
(um) ano, sendo investidos nos poderes necessários para o exercício das atividades em funções pertinentes aos
respectivos cargos. Os Membros da Diretoria ora empossados, declararam sob as penas da lei que não estão
impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação
criminal, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam
impedi-los de exercer atividades mercantis em conformidade com o disposto no inciso II do art. 37 da Lei nº
8.934 de 14 de Fevereiro de 2001, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade
criminal. Membros da Diretoria Empossados. Rafael Vidal Corrêa – Diretor de Negócios; Leonardo Muradas
San Martin Reis – Diretor de Operações. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o
n°7291869 em 07/05/2019 da empresa Voltei Fidelidade Digital S/A., Nire 31300120546 e protocolo
191890341-07/05/2019. Autenticação: EF0C9C7A5AB36ABF7DE13 2456246BDF388BCE1. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária - Geral e o código de segurança S3p0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 08/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária - Geral.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019 - AVISO DE RESULTADO FINAL
Tomada de Preços nº 01/2019. Objeto: Serviços de Auditoria Contábil,
Financeira, Administrativa e de Pessoal relativos ao exercício de 2019 do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CreaMG, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CLT, orientações
do TCU, legislação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea) e Atos Normativos Internos do Crea-MG. Vencedor: Maciel
Auditores S/S | CNPJ: 13.098.174/0001-80 | Pontuação ﬁnal: 80,06.
Lucio Fernando Borges Presidente do CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
RESULTADO FINAL
PE-004/2019 | Objeto: Plano de Assistência à Saúde | Vencedora:
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | CNPJ:
16.513.178/0001-76 | Valor Global: R$ 2.246.551,56. Lucio Fernando
Borges Presidente do CREA-MG

SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019
NOVA DATA DE ABERTURA
Processo nº 04.000319.19.06
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis – feijões e outros,
para atender demanda do Município de Belo Horizonte.
O edital em epígrafe sofreu alterações e está sendo republicado com nova data de abertura
conforme abaixo:
Abertura das propostas dia 03/06/19 às 08:00.Abertura da sessão de lances dia 03/06/19 às 10:00
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para participar do
pregão eletrônico, os interessados deverão credenciar-se junto às Agências do Banco do Brasil S/A,
para obtenção da senha de acesso. O edital poderá ser obtido pelos interessados através dos “sites”
www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirido cópia impressa, no endereço
abaixo, mediante apresentação do recibo de depósito, no valor de R$9,87 (nove reais e oitenta e sete
centavos) recolhidos na Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 0093-0, conta 265-4
(Operação 006). Maiores informações poderão ser obtidas na Gerência de Coordenação de
Licitações à Rua Espírito Santo, n.º 605, 15º andar, Centro - Fones: (31) 3277. 1400 e 3246-0151.
Emerson Duarte Menezes
Diretor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - MG
Processo Licitatório n° 073/2019, na modalidade Tomada de Preços n°
006/2019. AVISO DE LICITAÇÃO – Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução da reforma do terminal rodoviário e
reforma e revitalização da Praça Joaquim Jorge de Carvalho, sob
regime de empreitada por preço global, em conformidade ao Contrato
de Repasse N.º854404/2017/MTUR/CAIXA, celebrado entre a União
Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela
Caixa Econômica Federal, e o Município de Dores do Indaiá-MG, nas
qualidades e condições de execução descritas neste edital e anexos, a
ser realizado no dia 06/06/2019 às 13:00 horas. Informações podem ser
obtidas no setor de Licitações à Praça do Rosário, 268, Fone (37) 35514243 (ramal 206) ou por e-mail licitacao@doresdoindaia.mg.gov.br.
Dores do Indaiá, 17 de maio de 2019. Márcia Fonseca Galvani –
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
EDITAL Nº 01/2019 - Concurso público para provimento de cargos da
Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de Educação
EXTRATO DE RESULTADO PÓS RECURSO DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O Exmo. Sr. Christiano Augusto Xavier Ferreira, DD. Prefeito do
Município de Santa Luzia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Edital 01/2019, tornam público o resultado pós recurso dos pedidos de
isenção do valor da taxa de inscrição. A íntegra do resultado será
divulgado no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal
de Santa Luzia e divulgado no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br e www.santaluzia.mg.gov.br.
Santa Luzia, 21 de maio de 2019.
Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

PREFEITURA DE CONGONHAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/042/2019 –
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte escolar na
forma de fretamento de ônibus e micro-ônibus, para atender a Secretaria
Municipal da Educação de Congonhas. Tipo: MENOR PREÇO.
Recebimento do credenciamento e das propostas: Dia 03/06/2019 de
09:00 horas às 09:30 horas. Abertura: Dia 03/06/2019 às 09:35 horas.
Maiores informações pelo tel. (31) 3731-1240 ramais 1119, 1137, 1183 e
pelo site: www.congonhas.mg.gov.br. Adelson Miro da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA DE INIMUTABA
O Município de Inimutaba, torna público que ﬁca prorrogada para o dia
03/06/2019, ás 09:00 hs, a abertura e entrega dos envelopes do Processo
Licitatório nº 158/2019 – Pregão Presencial nº 017/2019, para a prestação de
serviços de auditoria nas contribuições previdenciárias provenientes de
recolhimentos sobre verbas indenizatórias, tendo em vista a retiﬁcação do
edital. O Edital e maiores informações com o Setor de Licitações ou pelo email
licitacaoinimutaba@yahoo.com.br. Rafael Dotti de Carvalho - Prefeito
Municipal de Inimutaba.

PREFEITURA DE INIMUTABA
O Município de Inimutaba, torna publico a abertura do Processo Licitatório nº
182/2019 – Pregão Presencial nº 019/2019 – Registro de Preços, do tipo
menor preço por item, para a aquisição materiais para a manutenção de
poços artesianos. A abertura da licitação está marcada para o dia 03/06/2019,
ás 13:00 hs.O Edital e maiores informações com o Setor de Licitações ou
pelo email licitacaoinimutaba@yahoo.com.br. Rafael Dotti de Carvalho Prefeito Municipal de Inimutaba.

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO – 3ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PE 11/2019
O TRT da 3ª Região torna público
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº PE 11/2019
cujo objeto é registro de preços para
eventual aquisição de materiais de
consumo e insumos de informática,
nos termos do Edital e seus anexos. Abertura das propostas em 04
de junho de 2019 às 12:00 horas e
sessão de lances a partir das 13:00
horas do mesmo dia. A sessão pública será realizada no sítio www.
licitacoes-e.com.br. Obtenção do
edital no citado sítio ou em www.
trt3.jus.br. Informações adicionais:
selc@trt3.jus.br.
Belo Horizonte, 17 de maio de
2019.
André Luiz Morais Mascarenhas
Secretário de Licitações e
Contratos

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA/MG
PL Nº 017/2019 – PP Nº 007/2019.
OBJETO: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de mão de
obra, incluso ferramental para auxiliar
na demanda dos serviços de limpeza
de vias públicas, pequenos reparos
de prédios e praças públicas, bem
como reparos em pontes e mataburros. Abertura: Dia 03/06/2019 –
08h00min.
PL Nº 018/2019 – PP Nº 008/2019.
OBJETO: Fornecimento de materiais
de limpeza, higiene pessoal,
utensílios domésticos e outros
correlatos. Abertura: Dia 04/06/2019 –
08h00min. Informações: (38) 36141537 – 3614-1429. Email
licitacao@montalvania.mg.gov.br ou
na sede do Município, situado Av.
C o n f ú c i o , n ° 11 5 0 – C e n t r o –
Montalvânia/MG, no horário das
07h30min às 13h30min.
Montalvânia/MG, 20 de maio de 2019.
Elivando Nonato da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS/MG
O Mun. de Campos Gerais-MG, torna
público Proc. Licitatório nº 35/19,
Pregão Presencial 23/19, objeto
aquisição de tablet's destinados aos
PSF's. Protocolo até o dia 04/06/2019
as 09:00 horas, informações na
Secretaria Municipal de Compras e
Licitações, a R. N. Sra. do Carmo, 131,
centro, fone 35 38531436/2713. Edital
http://www.camposgerais.mg.gov.br.
Francisco de Assis Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRITÉ/MG
PA 055/2019 PE 014/2019.
Obj: aquisição. de materiais
odontológicos, com reserva de cota
p/ ME , EPP e MEI, em atendimento
à Secretaria Municipal de Saúde.
Acolhimento das propostas: do
dia 30/05/2019 até 09:00 hrs do
dia 04/06/2019. Abert: 04/06/2019
às 10:h:00m. Edital disponível
sites: www.ibirite.mg.gov.br e www.
licitações-e.com.br

PREFEITURA DE ITABIRITO

NOVA SESSÃO – PP 032/2019 - PL 054/2019
– O pregoeiro comunica data e hora para sessão
de continuidade do referido pregão, a qual se
dará no dia 21/05/2019 às 15 horas.

