
ALTERNATIVAS–Prefeitos ligados àAmigquerempreservar principalmenteos empregos gerados pelaVale emMinas

AMIG DEFENDE PARCERIA COM GOVERNO PARA FORTALECER SETOR E GARANTIR EMPREGOS

CIDADES MINERADORAS TEMEM ‘COLAPSO’
DAREDAÇÃO

I primeiroplano@hojeemdia.com.br

A Associação de Municí-
pios Mineradores de Mi-
nas Gerais (Amig) alertou
ontem o governador Ro-
meu Zema (Novo) sobre o
risco de colapso das cida-
desquedependemdaativi-
dademinerária, nos casos
de interrupção das opera-
ções da Vale. Durante en-
contronaCidadeAdminis-
trativa, a diretoria da enti-
dade solicitou ao chefe do
Executivo mineiro que li-
dere um movimento de
diálogo emdefesa de toda
a cadeia produtiva, garan-
tindoaproteçãodeempre-
gos no setor e em benefí-
cio da própria economia
do Estado. A Amig teme o
possível desemprego de
cercade65miltrabalhado-
res diretos e indiretos da
mineradora.
O presidente da entida-

de e prefeito de Nova Li-
ma, Vitor Penido, disse
que se não forem adota-
das medidas urgentes pa-
ramanter a cadeia produ-
tiva, diversos segmentos
serão impactados com a
possívelparalisaçãodaVa-
le. “As cidades que pos-
suem a t i v i d ade s mi -
neráriasativascorremris-
co de colapso coma inter-
rupção das operações, es-
pecialmente Nova Lima,
Brumadinho, Ouro Preto,
Congonhas e SãoGonçalo

do Rio Abaixo”, ressaltou.
Deacordo comoconsul-

tor de Relações Institucio-
naisdaAmig,WaldirSalva-
dor, os reflexos econômi-
cosnãoserestringemàVa-
le, mas também a outras
mineradoras e fornecedo-
ras de insumos, inclusive
com as restrições em rela-
ção ao licenciamento am-
biental.SegundoaAssocia-
ção,muitas cidades hoje já
estão tendo prejuízos. “O

quenãopodemosmaisad-
mitir é queaconteçamtra-
gédiascomoasdeMariana
e Brumadinho. Mas ativi-
dademineradoradevecon-
tinuar pujante para que o
Estadonãopercaasuacom-
petitividadeerepresentati-
vidade econômica, o que é
difícil de recuperar a curto
prazo, até para diversificar
suamatriz econômica que
aindaémuitoconcentrada
na mineração e siderur-

gia”, disse o consultor.
Durante o encontro, a

Amig solicitou também a
reediçãodoConselhoEsta-
dualdeGeologiaeMinera-
ção,que funcionaria como
um órgão de assessora-
mento emassuntos relati-
vos à mineração, para
acompanhar e fomentar a
atividadeemMinas.
Ontem também, duran-

teencontrocomrepresen-
tantesdaentidade,osdire-
tores Executivo da Vale,
LuizEduardoOsório,eode
SustentabilidadeRegio-
nal, Sergio Leite, informa-
ram que a empresa não
temintençãodedeixarMi-
nas Gerais e que vai conti-
nuarinvestindonoEstado.
A diretoria da Amig pediu
que as barragens sejam
transformadas em fontes
denegóciospara ageração
de emprego e renda para
osmunicípios.
Uma nova reunião foi

agendada para a primeira
quinzenademarçoentrea
mineradora, a diretoria da
Amig e prefeitos para co-
nheceremdetalhesascon-
dições de todas as barra-
gens, o que vai acontecer
de fato com a diminuição
da produção no Estado,
alémdeumapossívelnego-
ciaçãodetransiçãoparaes-
seperíodo.
Procurado, o governode

Minas não se pronunciou
sobreoassuntoatéofecha-
mentodesta edição.

OempresárioDante deMatos

deve assumir hoje aCodemig.O

indicadoanteriormentepor

Zemapara o cargo, José Tadeu

Moraes, ex-Samarco, não

chegoua ser nomeado

DIVULGAÇÃO/AMIG

ADEELALMENTOS S.A.
CNPJ N.: 09.296.491/0001-34 - NIRE: 3130002590-0

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - O Presidente do Conselho de
Administração da Adeel Alimentos S.A., no cumprimento de suas atribuições estatutárias,
Convoca os Srs.Acionistas a comparecerem aAssembleiaGeral Ordinária,que se realizará
em primeira convocação, às nove (09) horas e, em segunda convocação, às nove (09) horas
e trinta (30) minutos, do dia 01 de abril de 2019, na sede da Companhia, na Rua Padre
Zanor, n. 2.500, Bairro Distrito Industrial da BR 262, em Pará de Minas/MG, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.1 - Leitura. Discussão e votação do Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018. 1.2 - Esclarecimentos sobre os Resultados apurados no Exercício findo
em 31de dezembro de 2018. 1.3 - Fixação da remuneração da Administração da Sociedade.
Comunicamos aos Senhores Acionistas da Adeel Alimentos S.A. que se encontram á
disposição, na sede da companhia, situada na Rua Padre Zanor, n° 2.500, Bairro Distrito
Industrial - BR 262, na cidade de Pará de Minas, estado deMinas Gerais, os documentos a
que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018. Pará de Minas, 25 de fevereiro de 2019. Marcelo Gomes de Araújo -
Presidente do Conselho de Administração.

IMESA – INSTITUTO DE MEDICINAESPECIALIZADADEALFENAS S/A
EDITALDE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas de Imesa – Instituto de Medicina Especializada de Alfenas S/A,
CNPJ 20.409.439/0001-80 convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a
se realizar na sede da Companhia, à Rua Adolfo Engel, 19, Jardim Tropical, Alfenas, MG, no
dia 15/04/2019, às 20:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 1nanceiras relativas

ao exercício encerrado em 31/12/2018; e b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos do referido exercício. Acham-se a disposição dos
senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133, da
Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018.
Alfenas, 26 de fevereiro de 2019 - Dr. José Carlos Miranda - Diretor Presidente
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/CISREC/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/CISREC/2019

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de
Desenvolvimento da Região do Calcário - CISREC, no uso de suas atribuições

legais torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede do

Consórcio, situada na Rua Oito de Dezembro, 650, centro, CEP 35720.000,

mediante designação do Presidente da CPL e componentes da equipe de apoio,

se encontra aberta processo de licitação por Inexigibilidade, nos termos da Lei

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo como objeto

credenciamento de pessoas jurídicas (clínicas, hospitais, etc.) para a prestação

de serviços complementares na realização de exames de imagens de média e alta

complexidade, para apoio diagnóstico, iniciando-se o prazo para recebimento

dos envelopes da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação no dia

12/03/2019, às 09:00hs, no local acima mencionado. Maiores informações pelos

contatos: (031) 3712-1541, e-mail: cisrec@cisrec.mg.gov.br e site:

www.cisrec.mg.gov.br - Matozinhos 08/03/2019.

Max Vinícius Reis Pereira - Presidente da CPL do CISREC

APÓS TRAGÉDIAS
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COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E

TRABALHADORAS RURAIS DEANTONIO CARLOS/MG

EDITALDE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAGERALDE FUNDAÇÃO

A Comissão pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de An-

tônio Carlos/MG, com endereço na Rua José Gonçalves de Araújo, nº 100, Bairro Sagrada

Família, em Antônio Carlos/MG, convoca todos os membros da categoria dos Trabalhado-

res e Trabalhadoras Rurais ativos e inativos: assalariados e assalariadas rurais, empregados

permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, hortifruticultura; e

agricultores e agricultoras que exerçam atividades individualmente ou em regime de eco-

nomia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários até dois módulos rurais,

posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e os aposentados(as)

rurais do município de Antônio Carlos/MG, para Assembleia Geral que será realizada às 17

horas do dia 13/04/2019, na Rua Gabriela Augusta Chaves, s/n – Salão Paroquial - Centro,

em Antônio Carlos/MG, para: 1) Fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras

Rurais de Antônio Carlos/MG; 2) Aprovação do Estatuto Social com descrição da categoria

representada; 3) Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal provisória; 4) Fixação da

mensalidade social; 5) Aprovação das mensalidades dos aposentados através do Convênio

CONTAG x INSS; 6) Filiação à FETAEMG e CONTAG; 7) Filiação à CTB.Antônio Carlos/

MG, 07 de março de 2019.

Comissão Pró-fundação:AdilsonAlves do Nascimento – CPF: 507.936.246-49 –Assalariado

Rural - NIT: 1.238.023.867-9 – Maria Aparecida de Andrade Afonso – CPF – 036.465.856-

18 – Segurado Especial: 1.637.084.827-2 – Edilson Araujo Campos – CPF: 039.968.306-29

– Segurado Especial: 1.282.640.434-4.
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AVISODE LICITAÇÃORDC ELETRÔNICO Nº 142/2019 TIPO

"MAIOR DESCONTO"

SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS - pormeio daDIRETORIADECOMPRAS
- Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de
empresa de engenharia para a execução de obras de engenharia DE
CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA NA AVENIDA NICOMEDES ALVES DOS
SANTOS COM AVENIDA DOS VINHEDOS, EM UBERLANDIA-MG, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. Os documentos que
integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED> e no
Comprasnet <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 04/04/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/
MG, 07 de março de 2019. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.

PREFEITURAMUNICIPALDE

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 028/2019

Pregão nº 021/2019
Objeto: Contratação de empresa com
pro#ssional médico especializado em
PEDIATRIA destinado a prestação
de serviços junto a Unidade Mista
de saúde e a Fundação Coronel João
de Almeida neste município, com
entrega dos envelopes até as 08:00:00
horas do dia 26/03/2019. Maiores
informações pelo telefone (038)
3824-1356 – ou através do e-mail
licitação@riopardo.mg.gov.br ou
ainda na sede da Prefeitura Municipal
de Rio Pardo de Minas.

07/03/2019.
Marcus Vinicius de Almeida Ramos

Prefeito Municipal.

PREFACO S/A NIRE 31300046320
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 13/FEVEREIRO/2018

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES:
1-Data, Hora e Local:13 (treze) de fevereiro de 2019, às 10 (dez) horas, na sede social, a Av. João César deOliveira,
4.370, nesta cidade de Contagem/MG.
2-Quórum: Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social, consoante Livro de Presença.
3-Mesa Diretora: Presidente: Maurício Ferreira de Melo, Secretário: Marcílio Ferreira de Melo
4-Convocação: Carta Convite de 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019. (Doc. 01).
5-Agenda da A.G. Ordinária:
5.1-Exame e deliberação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018 e respectivas
demonstrações financeiras.
6-Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos sobre a matéria agendada, com as abstenções dos
legalmente impedidos:
6.1-Aprovado, sem ressalvas, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial de 31/12/2018 e correspondentes
demonstrações financeiras publicadas nos Jornais:"MINASGERAIS" do dia 08/02/2019 e "DIARIO DOCOMÉRCIO"
do dia 08/02/2019(Docs. 2 e 3). Que o Capital Social subscrito e integralizado não sofreu alteração e continua
sendo de R$22.085.000,00(vinte e dois milhões, oitenta e cinco mil reais), dividido em 70.552.734 (setenta
milhões, quinhentas e cinquenta e duas mil, setecentas e trinta e quatro) Ações Ordinárias Nominativas e
17.769.952(dezessete milhões, setecentas e sessenta e nove mil, novecentas e cinquenta e duas) Ações
Preferenciais Nominativas, sem valor nominal.
6.2-Por não apresentar receita positiva no exercício, não existe destinação para o lucro líquido e consequente
distribuição de dividendos.
7-Encerramento: Lida a presente, foi a mesma aprovada por unanimidade e assinada por todos, estando os
documentos aqui citados devidamente autenticados pela mesa e destinados ao arquivo na Sociedade.
Contagem, 13 de fevereiro de 2019
Maurício Ferreira de Melo - Presidente Marcílio Ferreira de Melo – Secretário
Acionistas: Marcílio Ferreira de Melo - 35.329.075 Ações/ Maurício Ferreira de Melo - 35.329.075 Ações/ Clóvis
Ferreira de Melo Jr- 8.795.859 Ações/ Vania Maria Torres de Melo- 4.397.931 Ações/ Rafael Torres de Melo-
1.465.976 Ações/ Lorena Torres de Melo- 1.465.976 Ações/ Lais Torres de Melo- 1.465.976 Ações/ Prefaco S/A -
72.818 Ações/
AUTENTICAÇÃO: Constitui a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Contagem, 13 de fevereiro de
2019. Marcílio Ferreira de Melo - Secretário
JUCEMG REGISTRO DIGITAL 7207640 EM 27/02/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍ DE MINAS/MG
O Município torna público: CREDENCIAMENTO 2/19: Processo Lici-
tatório nº 018/19. Objeto: Cred. de pro6ssionais de arbitragem para
torneios, campeonatos e projetos esportivos nas categorias futebol de
campo/society, futsal e vôlei. Credenciamento: 8/3/19 até 30/06/19, às
08:00h até 12:00. www.icaraideminas.mg.gov.br, e-mail: licitação@ica-
raideminas.mg.gov.br.

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/MF N.º 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do Estatuto Social da
Companhia, para se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2019,
às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na
Praça Louis Ensch 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050, a  m de deliberar sobre as matérias constantes da
Ordem do Dia: ORDEM DO DIA (i) o resgate de ações da Companhia, nos termos do artigo 4º, parágrafo 5º,
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do
item 5.3 do “Edital de Oferta Pública Uni cada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Magnesita
Refratários S.A.”; (ii) o reconhecimento da renúncia dosmembros doConselho deAdministração daCompanhia;
(iii) a alteração das regras do Estatuto Social da Companhia relativas à administração da Companhia, de modo
a se promover a extinção do Conselho de Administração da Companhia, bem como a alteração da composição
e das competências da Diretoria da Companhia; (iv) a eleição dos membros da nova Diretoria da Companhia;
(v) a  xação da remuneração global dos diretores da Companhia; e (vi) a reforma e consolidação do Estatuto
Social da Companhia, inclusive em virtude do cancelamento do registro da Companhia como emissora de
valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. INSTRUÇÕES GERAIS: Estão à
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, todos os documentos pertinentes às matérias constantes da
ordem do dia. Nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, os acionistas da Companhia deverão
depositar com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados do “Departamento
Jurídico”, localizado na sede da Companhia: (i) documento de identidade e de representação, no caso de
pessoa jurídica; (ii) comprovante expedido pela instituição  nanceira depositária das ações escriturais de
sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) se for o
caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, devidamente regularizado na
forma da lei e do Estatuto Social. Contagem, 8 de março de 2019. EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA
Presidente do Conselho de Administração
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MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/ME n.º 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2019
DATA, HORÁRIO E LOCAL: aos 7 de março de 2019, iniciada às 09:30 horas, na sede da
Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Contagem, Estado de
Minas Gerais, na Praça Louis Ensch 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050. CONVOCAÇÃO:
convocação encaminhada por escrito aos membros do Conselho de Administração em
1 de março de 2019, nos termos do § 1º do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, constando
a Ordem do Dia.Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Eduardo Guardiano Leme Gotilla – Presidente
Ícaro de Oliveira Santos Avelar – Secretário. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a convocação de
Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia. DELIBERAÇÕES: após exame e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: 1.
Aprovar convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para exame, discussão e
deliberação das seguintes matérias: (i) o resgate de ações da Companhia, nos termos do artigo 4º,
parágrafo 5º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do item 5.3 do
«Edital de Oferta Pública Uni1cada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Magnesita
Refratários S.A.»; (ii) o reconhecimento da renúncia dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; (iii) a alteração das regras do Estatuto Social da Companhia relativas à administração
da Companhia, de modo a se promover a extinção do Conselho de Administração da Companhia,
bem como a alteração da composição e das competências da Diretoria da Companhia; (iv) a eleição
dos membros da nova Diretoria da Companhia; (v) a 1xação da remuneração global dos diretores da
Companhia; e (vi) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive em virtude do
cancelamento do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários perante a Comissão
de Valores Mobiliários – CVM. 2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências
necessárias e/ou convenientes para a implementação das deliberações desta reunião. Encerramento:
Os presentes aprovaram a lavratura desta ata sob a forma de sumário. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada
e assinada pelos presentes. Mesa: Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Presidente, e Ícaro de Oliveira
Santos Avelar, Secretário. Conselheiros: Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Gilmar Fava Carrara, Luiz
Alves Paes de Barros, Bernardo Guimarães Rodarte e Ronaldo de Carvalho Caselli. Certi1co que a
presente é cópia 1el da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia. Contagem, 07 de março de 2019. Eduardo Guardiano Leme Gotilla - Presidente. Ícaro de
Oliveira Santos Avelar - Secretário

PREFEITURAMUNICIPALDE

RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação

Processo nº 027/2019

Pregão Sistema Registro

de Preço nº 020/2019

Objeto: Aquisição de pneus,

câmaras e protetores destinados a

manutenção da frota de veículos

e máquinas deste município, com

entrega dos envelopes até as 08:00:00

horas do dia 25/03/2019. Maiores

informações pelo telefone (038)

3824-1356 – ou através do e-mail

licitação@riopardo.mg.gov.br ou

ainda na sede da Prefeitura Municipal

de Rio Pardo de Minas.

07/03/2019.

Marcus Vinicius de Almeida Ramos

Prefeito Municipal.
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COMARCA DE IBIRITÉ - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Ivana Isabel Pinheiro, O0cial
do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Ibirité, em pleno exercício de
seu cargo, na forma da Lei etc., segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da
Lei 9.514/97, e a requerimento da EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TRÊS
IRMÃOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.390.042/0001-74, vem, INTIMAR
CHARLEY ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, representante, CI MG-
4.097.061 SSP/MG, CPF nº 659.460.736-72, residente e domiciliado na rua João
Paulo, 131, bairro Bernardo Monteiro, Contagem, para 0ns de cumprimento das
obrigações contratuais, correspondentes às prestações vencidas e não pagas e das
que se vencerem até a data do pagamento, juros convencionais e demais encargos
referentes a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às bs. 024/028, Livro 18-N,
em 30 de Setembro de 2011, no Serviço de Registro Civil e Notas de Mário Campos,
garantido por Alienação Fiduciária registrada sob o nº R.4 da Matrícula nº 17.036,
tendo como objeto o imóvel constituído pelo lote nº 25 (vinte e cinco) da quadra nº
15 (quinze) do loteamento denominado Serra dos Bandeirantes, município de Mário
Campos. O valor integral do débito deverá ser pago diretamente ao CREDOR ou em
cheque administrativo ou visado, nominal à credora 0duciária ou seu cessionário, no
prazo improrrogável de 15 dias, 0cando V.Sa. advertido de que o não cumprimento
da obrigação no prazo assinalado garante o direito de consolidação da propriedade
do imóvel em favor da Empreendimentos Imobiliários Três Irmãos Ltda, consoante
§ 7º, artigo 26 da citada Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Ibirité, em 27
de Fevereiro de 2019. A O0cial

ANUNCIE AQUI (31) 3236-8001
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Gustavo Costa Aguiar Oliveira, Leiloeiro O(cial
MAT. JUCEMG nº 507 torna público que realizará
um leilão online, por meio do Portal: www.gplei-
loes.com.br, com abertura no dia 01/03/2019 e
encerramento no dia 12/03/2019 às 15:00 horas,
para alienação de veículos sinistrados da AUTO
TRUCK LTDA. E SEUSASSOCIADOS, e outros.
Normas para participação estão registradas no
Cartório do 1º Ofício de Reg. de Títulos e Docs.
de BH sob o nº: 01419286. Informações sobre
visitação aos bens e edital completo poderão ser
obtidas no site: www.gpleiloes.com.br ou com a
equipe do leiloeiro pelo tel.: (31) 3241-4164.
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EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM
TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MON-
TES CLAROS - MCTRANS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/18
CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 001/18
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DE
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS - MG
AComissão Permanente de Licitações da MC-
Trans, no uso de suas atribuições legais, em
virtude do deferimento de impugnação, torna
pública a suspensão da Concorrência Públi-
ca 001/2018, Processo Licitatório 108/2018,
cuja sessão ocorreria em 12/03/2019, às
09:00 horas. Informamos que o Edital so-
frerá alterações, bem como nova publicação
e contagem de prazo legal para apresentação
e abertura dos envelopes de “Habilitação” e
“Proposta de Preços”.
Montes Claros - MG, 08 de março de 2019.
Vitor Flávio Jardim Murta

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG

Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 03/2019 – Exclusivo para Micro e
Pequenas Empresas- Objeto: Contratação de empresas para fornecimento
parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus, em atendimento à
frota municipal. Dia da licitação: 21/03/2019 às 09:00hs. Local: Pça Nossa
Senhora da Conceição, nº 01 –Centro, Serranópolis -MG. Edital se encontra
disponível no endereço: www.serranopolisdeminas.mg.gov.br e no setor de
licitações da prefeitura, maiores informações (38) 3831-7113.

Serranópolis de Minas, 07 de março de 2019.
Antônio da Paixão Santana

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG

Aviso de Licitação - Pregão Presencial SRP nº. 15/2019 - Objeto: Aquisição de

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, inclusive aquisição de material

betuminoso e agregados, exclusive o transporte do material. Dia da licitação:

20/03/2019 às 09:00hs. Local: Pça. Pres. Vargas, 01 – Centro, Porteirinha-MG.

Edital disponível www.porteirinha.mg.gov.br. Informações (38) 3831-1297 ou

licitacao@porteirinha.mg.gov.br.

Porteirinha/MG, 07/03/2019. Advá Mendes Silva – Pregoeiro.
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SAAE DE SÃO
LOURENÇO/MG
Aviso

Pregão Eletrônico nº 012/2019.
Objeto: Registro de Preços de
transporte de resíduos sólidos
urbanos e disposição -nal. Data:
29/03/2019 às 15:00h. Edital na
íntegra disponível nos sites: www.
saaesaolourenco.mg.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.

14ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BELO
HORIZONTE/MG. EDITAL DE INTIMAÇÃO,
COM PRAZO DE 20 DIAS. ANDRÉ LUIZ
TONELLO DE ALMEIDA, MM. JUIZ DE
DIREITO, EM PLENO EXERCÍCIO DE SEU
CARGO, NA FORMA DA LEI. ETC... FAZ
SABER, a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que perante este
Juízo e Secretaria corre os autos da ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que PORTO
SEGUROCOMPANHIADESEGUROSGERAIS
CNPJ 61.198.164/0001-60, move contra
MARCE LO MARQUES COSTA CP F
791.655.596-49, processo nº 024.12.226.292-6 .
A SABER: É o presente para INTIMAÇÃO do réu
MARCELO MARQUES COSTA , CPF
791.655.596-49, para, nos termos do disposto no
art. 523 § 1º, do CPC/15, efetuar o pagamento do
débito, atualizado até 31 demaio de 2016, emR$
7.750,53, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de acréscimo de multa de 10%, findo o prazo do
edital. E, para constar, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado no átrio do
Fórum como de costume. Belo Horizonte, 14 De
fevereiro de 2019. Eu, Ana Paula de Sousa,
Escrivã Judicial. (a) André Luiz Tonello de
Almeida, MM. Juiz deDireito da 14ª VaraCível

������ �� ��	
��� � ����� ������ ������ � ���������
���� ����	�
����

���� �� ������� ��� !�"# � $�%��% ��&� "!�  
��'����� ()���� � �	����� �� ���*� ���������� �+�����
��+�)�� ���)��, �-"�  , ����� �	�����.�, ����
.�)�/����0�	
������ ���� ���� ��
���� ��������� ������� ��������� ����� !"#
�$��%�����&� � �'�
�(� )��
����� (� *���� )�������� 
+ ,-,�
*���� (� �
��� �� ������.� "/"!#/00!1 ��2 $�%�� 3�� &�4�&���.��
������2�&� 5��� �6�.�� )�&���7��� &� �89�
�� 4�.&��7 .� ����� &� ��� 
+
!::/� &� #/;:";#,,: � (������ ��� 
+ <: &� 0#;##;11 � ��6�����.��=��
���5����.��� �� -!;1<� �( :!;<: � �)� #:;<<� .� &�� � ����� �����
������&�$� �$ ��>4��$ �&��.�� &�$�����$ 5��� 5�6���.�� &� &?4�&�$
@�5����7���$ �� ��4�� &� �*���� ������� (� ���'�� � ����A

� 4�.&� B 4�$��� $�� �����2�=C� &� �����$�$ &� )��� �� ����� &� ��D&����
$��7 ����� ��&��.�� 5�6���.�� B 4�$��� 5�&�.&� � ��������.�� 5�6��� .� ����
���� $�.�� 0:E F4�.�� 5�� ��.��G &� 5��=� &� ��������=C� � � $��&�
&�4�&���.�� �����6�&� .� 5��2� ��5�����?4�� &� :!F����G &��$� $�% 5�.� &�
5��&� &� $�.�� &�&�A

� 4�.&� ��� ��.�.�����.�� &� �*���� ������� (� ���'�� �
���� $��7 ����� ����4D$ &� ����� &� ��D&���� ��.����� .������4� &�
�6�.�� )�.�.������ 3�� 5�&��7 $�� �%��&� H�.�� � 3���3��� �6�.���
�$5�������&� �� ��&� &�$ ��.�����$� �5>$ �.7��$� ��&�$���� � ���5��4�=C� &�
��.&�A

�$ �.����$$�&�$ .� �%��.=C� &� ����� &� ��D&��� 5��� �3��$�=C� &�$
��>4��$ ��.$��.��$ &�$�� �&���� �;�� �����2�=C� &�$ �����$�$ &� )���
&�4��C� 5������� ��� �6�.��� &� �*���� ������� (� ���'�� �
���� �.&���&� ��� .� �?.��� - F��.��G &��$ &� �.����&I.��� ��� ����=C�
� &��� &� ����C�A

�$ 4�.&�$ $��C� �����2�&�$ 5��� ����� ��.��A
J 4�&�&� � 5������5�=C� &� ��5��6�&�$ � &���6�.��$ &� ���8�� $��$

���5�.@����$ �� �K.H�6�$� ��$�&�$ $�% � ��6��� &� ����.@C� �.�4��$�� ��
����.@C� 5������ &� %�.$� ������.&� ��.��$ .� #+ � 0+ ����L�$ &�$ �M���=L�$
�M���H�&�����$A

�$ &�$5�$�$ ������4�$ � ����$$C� &� ���������� ��6�$���� ��5�$�� � ��M�$�
�.���$�4� ��.&��?.��� ������C� 5�� ��.�� &� ��������.��A ��$� � ��>4��
�$��H� ���5�&�� � ��������.�� ���� ���.�� 3�� $��7 � ��$5�.$74�� 5���$
5��4�&I.���$ &� &�$���5�=C� &� ��$��A

� ��������� ��@��$� @�%�����&� � ���.���� ��$ �.����$$�&�$� �.�����=L�$
5����.���2�&�$ $�%�� �$ ��>4��$A

)���� &�$&� H7 �.����&�$ &� 5��$�.�� ����C�� �$ ����7���$� ��$� .C�
$�H�� ������2�&�$A
��� "��1! 0 ����)��� !�2!� 1   ���0 ���)��� 	����)� ��
���+�� 0 ��	�� 0 �2!�
��������� ���)�� ��+��� ����������F�G� �*���
��(�� �*)
"1!1/--0<<0� �� 0A//"A0-: �)*;��� (�'�����(�F�G� � '34567�, &�
'�&���8�9 �&��:�%;
(�����NO� (� �P'�� �*�����
�� #:"� ����� "0� #+
*�'��
��� � �'�
�(� �����
��� 
+ #<0-� ������ �����
�� �
���� ����	�
��� �� � ���� (� ��
������� (� 1#�<0100� ����
����� �Q��'���
�� (� ��
������� (� 11�:1!!0� )��NO� �(���
(� :�::##1- (� ���� :# (� Q��(�� //� ���� :# (� Q��(�� /- �
����� :# � :! (� Q��(�� /1� �� ��(�� �� ���� �
����������
��
)��������� *����
���� ���������� � ������ �� ��'��A
*���� (� �
��� :!;:";#,
������ ���� ���� ��
���

������ �� ��	
��� � ����� ������ ������ � ���������
��������

���� �� ������� ��� !�"# � $�%��% ��&� ""�  
��'����� ()���� � �	����� �� ���*�� �+����� ,-. �/��#.
����)�. �����0�	
��	�	� ���	 �	��� ������ ��������� ������� ��������� ������ � !
�"��#�����$� � 	%���&	 '�	������ &� (	��	 '������	� �) *+*�
(	��� &� ���	�� ��� ������,�  - �!-..�/ ��0 "�#�� 1�� $�2�$���,��
������0�$� 3��� 	4�,�� '�$���5��� $� �67��8� 2�,$��5 ,� ����� $� ��� �)
�99-� $� !-:9 :!**9 � &������ ��� �) ;9 $� .!:!!:// � ��4�����,��<��
���3����,��� �� +�:/;� �& 9�:;9 � �'� !9:;;� ,� $�� � ����� �����
������$�"� �" ��=2��" �$��,�� $�"�����" 3��� 3�4���,�� $� $>2�$�"
?�3����5���" �� ��2�� $� ��(���	 ������	 &� 	��%�� � ����	@

	 2�,$� A 2�"��� "�� �����0�<B� $� �����"�" $� '��� �� ����� $�
��C$���� "��5 ����� ��$��,�� 3�4���,�� A 2�"��� 3�$�,$� � ��������,��
3�4��� ,� ���� ���� "�,�� .9D E2�,�� 3�� ��,��F $� 3��<� $� ��������<B� � �
"��$� $�2�$���,�� �����4�$� ,� 3��0� ��3�����>2�� $� 9�E����F $��"� "�# 3�,�
$� 3��$� $� "�,�� $�$�@

	 2�,$� ��� ��,�,�����,�� $� ��(���	 ������	 &� 	��%�� �
����	 "��5 ����� ����2C" $� ����� $� ��C$���� ��,����� ,������2� $�
	4�,�� '�,�,������ 1�� 3�$��5 "�� �#��$� G�,�� � 1���1��� 	4�,���
�"3�������$� �� ��$� $�" ��,�����"� �3=" �,5��"� ��$�"���� � ���3��2�<B�
$� ��,$�@

�" �,����""�$�" ,� �#��,<B� $� ����� $� ��C$��� 3��� �1��"�<B� $�"
��=2��" ��,"��,��" $�"�� �$���� �:�� �����0�<B� $�" �����"�" $� '���
$�2��B� 3������� ��� 	4�,��� $� ��(���	 ������	 &� 	��%�� �
����	 �,$���$� ��� ,� �>,��� + E��,��F $��" $� �,����$H,��� ���
����<B� � $��� $� ����B�@

	" 2�,$�" "��B� �����0�$�" 3��� ����� ��,��@
I 2�$�$� � 3������3�<B� $� ��3��4�$�" � $���4�,��" $� �	�6	� "��"

���3�,?����" �� �J,G�4�"� ��"�$�" "�# � ��4��� $� ����,?B� �,�2��"��
�� ����,?B� 3������ $� #�,"� ������,$� ��,��" ,� !) � .) ����K�" $�"
�L���<K�" �L���G�$�����"@

	" $�"3�"�" ������2�" � ����""B� $� ���������� ��4�"���� ��3�"�� � ��L�"�
�,���"�2� ��,$��>,��� ������B� 3�� ��,�� $� ��������,��@ ��"� � ��=2��
�"��G� ���3�$�� � ��������,�� ���� ���,�� 1�� "��5 � ��"3�,"52�� 3���"
3��2�$H,���" $� $�"���3�<B� $� ��"��@

� ��������� ��?��"� ?�#�����$� � ���,���� ��" �,����""�$�"� �,�����<K�"
3����,���0�$�" "�#�� �" ��=2��"@

'���� $�"$� G5 �,����$�" $� 3��"�,�� ����B�� �" ����5���"� ��"� ,B�
"�G�� ������0�$�"@
��� "��1� 0 ����)��� 1�2!�    !1�10 ���)��� 	����)� ��
���+�� 0 ��	�� 0 �2!� 0 +��� )���
3����)� ��)���� �� ���+��)�� ��	�������E	F� ���	��������
�(' �;.9 !+-/+ � �� ���- +.! / ��(:��� ��������E	F� � '45678�.
&� '�&���9�: �&��;�%<
������� )����)�� ��	�������E	F� ����'�����	� �(' 99!.9�!9/9 �
�� ���/ ;*+9; ��(:��� ��������E	F� � '45678�. &� '�&���9�: �&��;�%<
&�����MN� &� ��O%��� ����&����	 �) .! � �	�	 ��(�  �	� 	 ��	
9.� �)  .�� ���� �) !!� P�	&�	 �) !9� �	���� �������
����&����	� 	��� &	� '������ �� ������ ���������&	 &� 9/
E����F ����&��� 	��	 &� ���%��� � %	�	�&	� ��� 	 	��	
��������&	 &� +�� *�.� 	��	 &� .+.�99�.� ��� ��&	� 	� ��	�
����	�	����� ���'������	�� (��������� 	��������� �
�	�	��� �� 8��%��@
(	��� &� ���	�� 9�:9 :!*
��	�	� ���	 �	��� �����

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO/MG - Tomada de Preços n. º 06/2019,
CNPJ nº. 16.726.028/0001-40, torna público através da Presid. da CPL, Edilson Antônio de
Oliveira, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº. 36/2019, do tipo menor preço
global, objetivando execução de obra de CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCABA EM
QUADRA SOCIETY. Devendo os Envelopes contendo Documentação Habilitação
(Envelope 01) e Proposta Comercial (Envelope 02) serem entregues na Seção de Licitação,
até às 09:00 horas do dia 02/04/2019, sendo que o Envelope 01 referente à Habilitação será
aberto às 09:30 horas do dia 02/04/2019, no mesmo local. Informações através do telefone
(37)33731244 ou www.capitolio.mg.gov.br. Presidente da CPL.
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A ESTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA, por
determinação do Conselho de DesenvolvimentoAmbiental do Município
de Betim – CODEMA, torna público que solicitou através do processo
administrativo n° 5451812490 a LAC1 - LicençaAmbiental Concomitante
para a atividade de código B-10-03-0 - Fabricação de Móveis Estofados
ou de colchões, localizada na Rodovia BR 381 Fernão Dias, S/N, KM
490, Dom Bosco, Betim/MG.
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LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ N. 12.085.317/0001-57 - NIRE 31208831806

“As Sócias deliberam, por unanimidade, aprovar a redução do capital social por meio da extinção de (i)
10.793.451 (dez milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e uma) quotas de
valor nominal e unitário de R$1,00 (um real), pertencentes à sócia Lago da Pedra Participações S/A,
representando uma diminuição do capital social que totaliza R$10.793.451,00 (dez milhões, setecentos
e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais). A redução é justi8cada nos termos do
inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, sendo o capital excessivo em relação ao objeto social. Desta
forma, o capital da sociedade, totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de R$ 1.000,00 (mil)
reais, dividido em 1.000 (mil) quotas sociais, no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real). Ante o
exposto a cláusula quinta passará a vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULAQUINTA– CAPITAL
SOCIAL - O capital é de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas de valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país,
distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio N. de Quotas Valor R$

Lago da Pedra Participações S/A 999 999,00

Vila Alba Participações S/A 1 1,00

TOTAL 1.000 1.000,00

Parágrafo Primeiro – As quotas representativas do capital da sociedade são indivisíveis e não
podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso da outra sócia, cabendo
à esta, em igualdade de condição, o direito de adquiri-las preferencialmente.Parágrafo Segundo
– Cada quota do capital social representará 1 (um) voto nas deliberações e decisões das sócias.”
Belo Horizonte/MG, 07 de Março de 2019. Neste ato, assina digitalmente a sócia LAGO DA PEDRA
PARTICIPAÇÕES S/A, representada por Ricardo Valadares Gontijo. Neste ato, assina digitalmente a
sócia VILAALBA PARTICIPAÇÕES S/A, representada por Ricardo Valadares Gontijo.”

DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ N. 12.594.606/0001-81 - NIRE 31208938376

“As Sócias deliberam, por unanimidade, aprovar a redução do capital social por meio da extinção
de (i) 7.357.288 (sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito) quotas de
valor nominal e unitário de R$1,00 (um real), pertencentes à sócia Lago da Pedra Participações S/A,
representando uma diminuição do capital social que totaliza R$7.357.288 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais). A redução é justi7cada nos termos do inciso II
do artigo 1.082 do Código Civil, sendo o capital excessivo em relação ao objeto social. Desta forma,
o capital da sociedade, totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de R$ 1.000,00 (mil) reais,
dividido em 1.000 (mil) quotas sociais, no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real). Ante o exposto a
cláusula quinta passará a vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL
O capital é de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuídos entre
os sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio N. de Quotas Valor R$

Lago da Pedra Participações S/A 999 999,00

Vila Alba Participações S/A 1 1,00

TOTAL 1.000 1.000,00

Parágrafo Primeiro – As quotas representativas do capital da sociedade são indivisíveis e não
podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso da outra sócia, cabendo
à esta, em igualdade de condição, o direito de adquiri-las preferencialmente. Parágrafo Segundo
– Cada quota do capital social representará 1 (um) voto nas deliberações e decisões das sócias.”
Belo Horizonte/MG, 07 de Março de 2019. Neste ato, assina digitalmente a sócia LAGO DA PEDRA
PARTICIPAÇÕES S/A, representada por Ricardo Valadares Gontijo. Neste ato, assina digitalmente a
sócia VILAALBA PARTICIPAÇÕES S/A, representada por Ricardo Valadares Gontijo.”

PREFEITURA MUNICIPAL

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial
Registro de Preço - nº 34/2019

O Município de Nova Lima torna
público, que fará realizar o Pregão
Presencial Registro de Preço - nº
34/2019. Objeto: contratação de
empresa especializada em forne-
cimento de alimentação individual
para atender os atletas que dispu-
tarão os jogos Escolares de Minas
Gerais e Jogos do Interior de Mi-
nas. Data de realização 21/03/2019
às 09:00 hs. O edital poderá ser
retirado no site www.novalima.
mg.gov.br, em Portal da Transpa-
rência/Publicações.

Nova Lima, 07 de Março de 2019.

A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BUENÓPOLIS/MG

Revoga o Processo N.º 015/2019 -
Pregão Presencial SRP 009/2019 –
Objeto: Prestação de serviços para
eventuais e prováveis realizações
de festividades tradicionais no
Município. Data: 26/03/2019 as
09:00 horas. Informações: email: lici
tacao@buenopolis.mg.gov.br. CPL.

Célio Santana-Prefeito Municipal.
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV

AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de Varginha –
FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: LICITAÇÃO Nº 038/2019
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 – do tipo “MENOR PREÇO”, tendo por
objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, AVALIAÇÃO CLÍNICA E CIRÚRGICA, NA
ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO
SUS NA ONCOLOGIA DA FHOMUV, mediante as condições estabelecidas em
Edital. Data da sessão: dia 25/03/2019, às 14h. Retirada do Edital: www.fhomuv.
com.br. Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG. Aviso de reti*cação do Pro-
cesso Licitatório nº 07/2019 – Pregão 03/2019. Menor Preço Por Item. RE-
GISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE, em atendimento das Secretaria Municipal de Saúde, Se-
cretaria Municipal Administração e Gestão de Pessoas, Secretaria Municipal
Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Mobilidade Urbana, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educa-
ção, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ouvidoria
e Diretoria de Comunicação Social. Data de apresentação de envelopes e
julgamento continua inalterada: 09h00min do dia 27/03/2019. O Edital en-
contra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº
1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Tele-
fone: (35) 3694-4021. Rodrigo Moreti Pedroza – Diretoria de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2019

PROCESSO PMI/SMA/SUCON Nº 025/2019
OMUNICÍPIO DE ITABIRAcomunica a todas as empresas interessadas
no Pregão Presencial nº 007/2019, Processo Licitatório PMI/SMA/
SUCON nº 025/2019, cujo objeto consiste em: Contratação de
empresa especializada para montagem de estrutura, organização,
planejamento e execução do 16º Aniversário do Museu do
Tropeiro, Ipoema – Distrito de Itabira/MG, que estão suspensos
todos os prazos do referido Pregão Presencial, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Administração, em face da necessidade de
veri$cação da Planilha de Preços.

Itabira, 07 de março de 2019

Maria Regina Silva Oliveira Camilo
Secretária Municipal de Administração

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO
JEQUITINHONHA - CISAJE. Torna público que fará Chamamento
Público para credenciamento - Processo Administrativo nº 005/2019, na
modalidade Inexigibilidade de Licitação/Credenciamento nº 001/2019,
objetivando Contratação de empresa para prestação de serviços médicos
especializados em Pediatria, visando atendimento no Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha - CISAJE, setor Centro
Estadual de Atenção Especializada - CEAE. O CREDENCIAMENTO será
realizado nos termos descritos no Edital. Mais informações e solicitação/
aquisição do Edital através dos e-mails: licitacao@cisaje.mg.gov.br/
ouvidoria@cisaje.mg.gov.br ou pelos telefones: (38) 3531-2757/1309.

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na

modalidade Local, que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns

de seus usuários da localidade de Belo Horizonte - MG no dia 01/03/2019, a partir das 22h00. A

CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do

serviço, normalizando-o integralmente às 22h40.
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CABELAUTO CONDUTORESELÉTRICOS S/A - CNPJ N° 02.068.925/0001-08 - NIRE31300012638

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Para sua apreciação segue as Demonstrações Financeiras compostas do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e respectivas Notas Explicativas de 01 a 25, relativa aos exercícios findos em31/12/2018 e 31/
12/2017 da empresa Cabelauto Condutores Elétricos S/A. Itajubá, 01 de Março de 2019. JOSE LUIZ RODRIGUES - Diretor Presidente.

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes .................................. 4 7.120.044 2.407.336
Contas a Receber:
Clientes .................................................... 5 25.549.076 18.881.169
PDD ......................................................... 5 0 (16.685)

Estoques .................................................... 6 20.813.352 11.461.675
Impostos a recuperar .................................. 7 5.760.045 4.384.721
Adiantamento a Fornecedores ..................... 8 502.212 243.911
Outros Créditos ......................................... 9 686.833 149.106
TOTAL CIRCULANTE ............................. 60.431.562 37.511.233

NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo
Impostos a Recuperar ................................. 7 2.014.623 1.305.090
Imobilizado ............................................... 10 52.126.511 47.998.388
Intangivel .................................................. 11 513.084 540.005
TOTAL NÃO CIRCULANTE ................... 54.654.218 49.843.483
TOTAL DO ATIVO .................................... 115.085.780 87.354.716

PASSIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE
Fornecedores ............................................ 12 37.941.145 23.987.134
Obrigações Fiscais ................................... 13 505.895 452.917
Obrigações Trabalhistas ............................ 14 1.151.512 1.032.296
Parcelamento Refis Lei 11.941/09 ............. 15 264.265 283.633
Outras Obrigações .................................... 16 177.970 263.727
Emprestimos e Financiamentos ................. 17 15.851.368 1.242.133
TOTAL CIRCULANTE ............................. 55.892.155 27.261.840
NÃO CIRCULANTE
Exigivel a Longo Prazo
Obrigações Fiscais ................................... 13 830.419 983.687
Parcelamento Refis Lei 11.941/09 ............. 15 878.269 1.494.470
Emprestimos e Financiamentos ................. 17 746.654 838.926
TOTAL NÃO CIRCULANTE ................... 2.455.342 3.317.083
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ........................................... 18 65.000.000 65.000.000
Reservas de Doação ...................................... 96.969 96.969
Reservas de Reavaliação ........................... 19 4.058.808 4.916.554
Prejuízos acumulados ................................... (12.417.494) (13.237.730)
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO ............ 56.738.283 56.775.793
TOTAL DO PASSIVO ................................ 115.085.780 87.354.716

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINDOS EM
31/12/2018 E 31/12/2017 - EM REAIS

Nota 2018 2017
Receita Líquida de Vendas ..................... 20 142.929.642 76.544.088
Custo dos Produtos Vendidos .................... 21 (132.279.447) (71.514.896)
Resultados Bruto Operacional ................... 10.650.195 5.029.192
(Despesas) Receitas Operacionais
Gerais e administrativas .......................... 22 (5.640.871) (5.726.832)
Vendas e distribuição .............................. 23 (3.991.778) (2.840.882)
Amortização e depreciação ......................... (929.177) (891.514)
Resultado Operacional ............................... 88.369 (4.430.036)
Receitas Financeiras ................................. 24 983.278 648.344
Despesas Financeiras ................................ 24 (1.311.328) (689.942)
Outras Despesas e Receitas ........................... 160.310 77.322
Lucro (Prejuízio) Antes do Imp. Renda ..... (79.372) (4.394.312)
Imposto de Renda ..................................... 25 (84.257) 0,00
Contribuição Social .................................. 25 (40.236) 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido ............................ (203.866) (4.394.312)
Lucro (Prejuízo) Líquido por Mil Ações .... (3) (68)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDOS
EM 31/12/2018 E 31/12/2017 - EM REAIS

Atividades Operacionais 2018 2017
Recebimento de Vendas .......................... 166.062.783 87.457.533
(-) Pagamento de Fornecedores ............... (152.942.085) (75.024.066)
Caixa Bruto Obtido nas Operações ...... 13.120.698 12.433.467
(-) Obrigações Pessoais e Encargos ......... (10.389.855) (9.278.231)
(-) Impostos em Geral ............................ (2.800.039) (2.607.392)
(-) Outras Despesas ................................ (145.545) (20.290)
Caixa gerado no negócio ....................... (214.741) 527.554
Despesas Financeiras .............................. (768.590) (486.318)
Receitas Financeiras ............................... 462.573 152.332
Transf. Saldo Devedor ............................ 0 47
(+) Rendimento Aplicação Financeira .... 34.868 283.957
Caixa Gerado após Operações Financ. (485.890) 477.572
Atividade de Investimento
(-) Pagam. de Fornec. de Imobilizado ..... (7.001.962) (5.368.036)
Atividade de Financiamento
Recebimento por Empréstimos ............... 21.472.256 0
(-) Pagamento por Empréstimos .............. (9.271.696) (1.207.745)
Resultado Final de Caixa ..................... 4.712.708 (6.098.209)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente ....... 2.407.336 8.505.545
Saldo Final de Caixa e Equivalente ......... 7.120.044 2.407.336
Aum. ou Dim. de Caixa e Equivalente . 4.712.708 (6.098.209)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DASMUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM31/12/2018 E 31/12/2017 - EM REAIS
Capital Social Reserva de Prejuízos

Subscrito Reservas Reavaliação Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 ................................................ 65.000.000 96.969 5.466.634 (9.496.566) 61.067.037
Realização da Reserva de Reavaliação .............................................. - - (654.829) 654.829 0
Realização do Impostos s/Reavaliação .............................................. - - 104.749 - 104.749
Ajustes Períodos Anteriores .............................................................. - - - (1.681) (1.681)
Resultado do Período ....................................................................... - - - (4.394.312) (4.394.312)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ............................................... 65.000.000 96.969 4.916.554 (13.237.730) 56.775.793
Realização da Reserva de Reavaliação .............................................. - - (1.011.015) 1.011.015 0
Realização do Impostos s/Reavaliação .............................................. - - 153.268 - 153.268
Ajustes Períodos Anteriores .............................................................. - - - 13.088 13.088
Resultado do Período ....................................................................... - - - (203.866) (203.866)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ................................................ 65.000.000 96.969 4.058.808 (12.417.494) 56.738.283

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017

1) Contexto Operacional: ACabelauto Condutores Elétricos S.A. é uma Soci-
edade Anônima de Capital Fechado, com sede à Rodovia Itajubá-Lorena, km5,
Bairro Morro Grande, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. EmAssembleia Ge-
ral Extraordinária do dia 04 de dezembro de 2018 foi homologada a alteração
da denominação social da Cabelauto Brasil Cabos Para Automóveis S/A que
passou a ser denominada Cabelauto Condutores Elétricos S.A. A Companhia
tem por objeto o exercício das atividades de fabricação, comercialização, im-
portação 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 a participação no capital social deoutras sociedades como acionis-
ta ou sócia-cotistas. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis:As de-
monstrações Contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017 estão sendo apresentadas em Reais. As demonstrações contábeis
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, to-
mando-se por base a Lei das Sociedades porAções e incorporam as mudanças
da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/09, complementadas pelos novos pronuncia-
mentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e Resoluções CFC. 3)
Principais Práticas Contábeis: a) Tributação - A empresa está no regime do
Lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. b)
Contas a Receber -Os Valores a receber são registrados e mantidos no Balanço
Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos deta-
lhados na Nota 5.Os cálculos do valor presente apresentaramvalores irrelevantes
e não foram ajustados. c) Prov isão para Devedores Duvidosos - A provisão
para devedores duvidosos émensurada e reconhecida a partir da experiência da
administração da empresa emrelação ao histórico das perdas efetivas e também
comas regras e exceções que devemser aplicadas de acordo comas Normas do
Conselho Federal de Contabilidade. d) Estoques - Os estoques estão registrados
pelo custo médio de aquisição ou produção o qual não excede o valor de merca-
do, detalhados na Nota 6. De acordo com as analises realizadas não houve
necessidade de ajuste nos estoques a valor de mercado nema valor líquido de
realização. e) Imobilizado - O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisi-
ção, deduzidas as depreciações calculadas pelo método linear ou pelo método
de unidades produzidas, conforme detalhado na Nota 10.As taxas de deprecia-
ção utilizadas foram as seguintes: 4 %a.a. para Edificações, 10% a.a. para Ins-
talações, Moveis e Utensílios e outras contas, 20% a.a. para Veículos e Equipa-
mentos de Processamento de Dados e para Máquinas e Equipamentos a taxa é
calculada combase nas unidades produzidas em relação à capacidade útil Total
dos equipamentos, e que não ultrapassam a 10% ao ano. As contas Máquinas e
Equipamentos, Equipamento de Processamento de Dados, Móveis e Utensílios,
Veículos, Terrenos, Edificações, Ferramentas e Diversos incluemo resultado de
Reavaliações realizadas em1999 e 2002, combase em laudos emitidos por pe-
ritos avaliadores independentes. AAdministração entende que as taxas de de-
preciação estão adequadas de acordo com a vida útil de cada beme não verifi-
cou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ati-
vos imobilizados. Diante disso, a Empresa não identificou necessidade de cons-
tituição de provisão para impairment. f) Intangível - OsAtivos Intangíveis es-
tão representados por direitos de uso de Softwares. Demonstrado ao custo de
aquisição, deduzidas as amortizações calculadas pelo método linear, a taxa de
amortização é de 20% ao ano. Valores detalhado na Nota 11. g) Receitas e Des-
pesas - A empresa adota o regime de competência para o reconhecimento das
receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou
pagamento. h) Obrigações -Estão demonstrados pelos valores históricos, acres-
cidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros. Os cál-
culos do valor presente apresentaram valores irrelevantes e não foram ajusta-
dos. i)Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acres-
cidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, detalhado na Nota
4. 4) Caixa e Equivalentes: Consideram-se para efeito deste saldo, os valores
em caixa, disponíveis embancos e aplicações.
Descrição 2018 2017
Caixa ........................................................... 1.680 2.870
Bancos - Conta corrente ................................ 5.600.781 2.100.327
Aplicações Financeiras Curto Prazo .............. 1.517.583 304.139
Total ............................................................ 7.120.044 2.407.336
5) Contas a Receber de Clientes:A composição dos saldos em 31 de dezem-
bro é a seguinte: Valores em 31/12/2018

Saldos Saldos Total
Vincendos Vencidos 2018 2017

Contas a Receber . 20.374.961 5.174.115 25.549.076 18.881.169
PDD .................... - - - (16.685)
Total ................... 20.374.961 5.174.115 25.549.076 18.864.484

A Vencer A Vencer A Vencer A- Total
Até 31/01/19 Até 28/02/19 pós 28/02/19 Vincendos

Contas a Receber . 11.874.877 7.991.994 508.090 20.374.961
6) Estoques: Acomposição dos estoques em31 de dezembro é a seguinte:
Descrição 2018 2017
Matéria Prima .............................................. 3.314.169 1.467.607
Produto Acabado .......................................... 11.435.200 4.788.809
Produto Intermédio ....................................... 3.614.115 2.811.742
Material Embalagem .................................... 229.342 220.900
Almoxarifado ............................................... 2.220.526 2.172.617
Total ............................................................ 20.813.352 11.461.675

7) Impostos a Recuperar: A composição dos saldos em 31 de dezembro é a
seguinte:
Saldo Circulante 2018 2017
IPI a Recuperar............................................. 240.457 448.623
ICMS a Recuperar ........................................ 2.982.081 671.766
PIS a Recuperar ............................................ 4.765 520.349
COFINS a Recuperar .................................... 19.414 2.369.929
IRRF a Recuperar ........................................ 72.743 65.770
Outros Valores a Recuperar .......................... 243.386 158.721
Imposto via Judicial ..................................... 622.534 59.596
ICMS s/Imobilizado a Recuperar .................. 101.961 89.967
Restituição IPI.............................................. 71.380 0
Restituição PIS ............................................. 265.205 0
Restituição COFINS ..................................... 1.136.119 0
Total ............................................................ 5.760.045 4.384.721
Saldo Não Circulante 2018 2017
ICMS s/ Imobilizado a Recuperar ................. 850.771 666.979
PIS s/ Imobilizado a Recuperar ..................... 207.495 113.881
COFINS s/ Imobilizado a Recuperar ............. 956.357 524.230
Total ............................................................ 2.014.623 1.305.090
8) Adiantamento a Fornecedores:Acomposição dos saldos em31 de dezem-
bro é a seguinte:
Descrição 2018 2017
Adiantamento a Fornecedores - Diversos ...... 378.804 43.930
Adiantam. a Fornecedores - Matéria prima .... 13.964 199.981
Adiantamento Importação Matéria Prima ...... 40.574 0
Adiantamento Importação Imobilizado .......... 68.870 0
Total ............................................................ 502.212 243.911
9) Outros Créditos: Acomposição dos saldos em31 de dezembro é a seguinte:
Descrição 2018 2017
Adiantamento a Empregados ........................ 55.747 43.972
Outras Despesas a Apropriar ......................... 621.810 84.055
Cobresul Metais Ltda. - Reembolso ............. 9.276 21.079
Total ............................................................ 686.833 149.106
10) Imobilizado: Segue composição dos valores de Custo de Aquisição:

Saldo Ini-
Descrição cial 2018 Aquisições Baixas Saldo Final
Terrenos ........................ 226.607 0 0 226.607
Edificações ................... 12.033.481 0 0 12.033.481
Instalações .................... 1.304.740 0 0 1.304.740
Máq. e Equipamentos .... 58.292.228 311.106 (401.597) 58.201.737
Móveis e Utensílios ....... 347.562 22.717 (3.309) 366.970
Equipam. Proc. Dados ... 1.133.065 47.894 0 1.180.959
Veículos/Empilhadeiras . 1.035.308 90.820 (38.500) 1.087.628
Outros ........................... 2.142.296 317.697 (149.597) 2.310.396
Imobil. em Andamento .. 13.646.396 6.773.250 0 20.419.646
Total ............................. 90.161.683 7.563.484 (593.003) 97.132.164
Projetos 2018 Observações
Ampliação do Prédio Fabril 4.757.416 Obra em andamento
Máquinas e suas Instalações 14.590.716 Ainda não estão em funcio-

namento
Aum.Demanda Energia Elétrica 1.071.514 Obra em andamento
Imobilizado em Andamento 20.419.646
Principais máquinas que estão sendo instaladas:
Projetos 2018
Linha de Extrusora - Catenária .............................................. 6.345.551
Linha de Extrusora - Cortinovis ............................................ 1.661.108
Cableadora Tecalsa ............................................................... 1.367.587
Cableadora Rígida Tecalsa .................................................... 1.887.611
Equipamentos para Laboratorio de Média Tensão .................. 1.338.706
Postos de transformação p/ Catenária .................................... 443.164
Instalaçao da Cableadora Drum Twister ................................ 554.751
Outras Máquinas e Instalações .............................................. 992.238
Máquinas e Instalações ....................................................... 14.590.716
Segue composição dos valores residuais:

2018 2017
Descrição Custo Depreciação Residual Residual
Terrenos ................. 226.607 0 226.607 226.607
Edificações ............ 12.033.481 6.254.472 5.779.009 6.260.348
Instalações ............. 1.304.740 930.979 373.761 441.762
Máquinas e Equip. .. 58.201.737 33.848.767 24.352.970 26.690.286
Móveis e Utensílios 366.970 291.016 75.954 65.684
Equip. Proc. Dados .. 1.180.959 1.093.113 87.846 125.157
Veículos/Empilhad. . 1.087.628 920.486 167.142 138.956
Outros .................... 2.310.396 1.666.820 643.576 403.192
Imob. em Andamento 20.419.646 0 20.419.646 13.646.396
Total ...................... 97.132.164 45.005.653 52.126.511 47.998.388
11) Intangível: Segue abaixo composição do valor de Custo de Aquisição:

Saldo Saldo
Descrição Inicial 2018 Aquisições Baixas Final 2018
Softwares ............... 2.076.640 261.510 0 2.338.150
Segue abaixo composição do valor Residual:

2018 2017
Descrição Custo Amortiz. Residual Residual
Softwares ............... 2.338.150 1.825.066 513.084 540.005

12) Fornecedores: Acomposição dos saldos em31 de dezembro é a seguinte:
Descrição 2018 2017
Fornecedores Diversos/Imobilizado .............. 1.250.798 2.287.844
Fornecedores Matéria Prima ......................... 36.355.534 21.699.290
Fornecedores Estrangeiros ............................ 334.813 0
Total ............................................................ 37.941.145 23.987.134
Descrição A Vencer A Vencer A Vencer A-

Até 31/01/19 Até 28/02/19 pós 28/02/19 Total
Fornec. Diversos
/Imobilizado ....... 705.765 83.912 461.121 1.250.798
Fornecedores Ma-
teria Prima.......... 17.811.964 11.455.668 7.087.902 36.355.534
Fornec. Estrang. .. 334.813 0 0 334.813
Total ................... 18.852.542 11.539.580 7.549.023 37.941.145
13) Obrigações Fiscais
Saldo Circulante 2018 2017
ICMS a Recolher .......................................... 37.009 2.419
Impostos Retidos .......................................... 48.775 30.387
Impostos s/ Reavaliação................................ 420.111 420.111
Total ............................................................ 505.895 452.917
Saldo Não Circulante 2018 2017
Impostos s/ Reavaliação................................ 830.419 983.687
14) Obrigações Trabalhistas
Saldo Circulante 2018 2017
Salários a Pagar ............................................ 195.262 188.127
Encargos Trabalhistas ................................... 274.230 230.676
Provisões Trabalhistas .................................. 682.020 613.493
Total ............................................................ 1.151.512 1.032.296
15) Parcelamento Refis Lei 11.941/09: EmJulho/11 houve a Consolidação do
Parcelamento Lei 11.941/09. O valor total do Parcelamento foi de R$
2.062.491,61 em160 Parcelas. No parcelamento foram incluídas todas as dívi-
das perante a Previdência Social e com a Receita Federal do Brasil. Os saldos
estão atualizados de acordo coma taxa Selic. Já efetuamos o pagamento de 110
parcelas. A composição dos saldos em31 de dezembro é a seguinte:
Saldo Circulante 2018 2017
PGFN Previd. Art. 1 - Não Parcel. Anteriorm. 55.615 53.770
PGFN Outros Débitos ................................... 125.189 121.037
PGFN Previd. Art.3 - Saldo Remanescente .... 83.461 80.693
RFB Outros Débitos ..................................... 0 28.133
Total ............................................................ 264.265 283.633
Saldo Não Circulante 2018 2017
PGFN Previd. Art.1 - Não Parcel. Anteriorm. 268.809 313.664
PGFN Outros Débitos ................................... 235.994 706.053
PGFN Previd. Art. 3 - Saldo Remanescente ... 373.466 470.709
RFB Outros Débitos ..................................... 0 4.044
Total ............................................................ 878.269 1.494.470
16) Outras Obrigações: Acomposição dos saldos em31 de dezembro é a se-
guinte:
Saldo Circulante 2018 2017
Mensalidade e Provisões ............................... 16.214 259.705
Adiantamento de Clientes ............................. 161.756 4.022
Total ............................................................ 177.970 263.727
17) Empréstimos e Financiamentos: Aempresa conta comumpassivo, relaci-
onado a Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 16.598.022 em 31/12/
2018, junto às instituições financeiras nacionais. Os principais empréstimos
contraídos durante o ano de 2018 tiveram como pano de fundo o aumento da
demanda por capital de giro em função dos novos patamares de vendas e o
consequente aumento dos estoques no período, para atender não somente os
novos volumes de vendas, como também os prazos para entrega de negócios
entrantes. Vale observar que o aumento dos estoques não alterou o prazo de
cobertura que permaneceu em torno de 43 dias. Parte dos recursos oriundos do
Banco do Brasil serviram também para o financiamento de importação de má-
quinas e equipamentos industriais, para atender a expansão da linha de produ-
ção de cabos de média e alta tensões.

2018 2017
Total Empréstimos/Financiamentos ........... 16.598.022 2.081.059
Saldo Circulante 2018 2017
Caixa Econômica Federal ............................. 0 47
Banco Daycoval S/A- FINAME .................... 0 111.493
Banco do Brasil - FINAME .......................... 838.926 838.926
Banco do Brasil - Capital de Giro ................. 0 291.667
Banco do Brasil - ACC ................................. 5.398.300 0
Banco do Brasil - SWAP.............................. 8.144.000 0
Banco do Brasil - Finan.Estrang.Importação . 1.470.142 0
Total ............................................................ 15.851.368 1.242.133
Saldo Não Circulante 2018 2017
Banco do Brasil - FINAME .......................... 0 838.926
Banco do Brasil - Finan.Estrang. Importação . 746.654 0
Total ............................................................ 746.654 838.926
Empréstimos e Financiamentos p/ Bancos: 2018 2017
Caixa Econômica Federal ............................. 0 47
Banco Daycoval S/A- FINAME .................... 0 111.493
Banco do Brasil - FINAME .......................... 838.926 1.677.852
Banco do Brasil - Capital de Giro ................. 0 291.667
Banco do Brasil - ACC ................................. 5.398.300 0
Banco do Brasil - SWAP............................... 8.144.000 0
Banco do Brasil - Finan.Estrang.Importação .. 2.216.796 0
Total ............................................................ 16.598.022 2.081.059

Último
Bancos Taxa de Juros Vencimento
Banco Daycoval S/A- FINAME ........ 4,50 % a.a 16/11/2018
Banco do Brasil - FINAME .............. 6,00 % a.a 18/11/2019
Banco do Brasil - Cap. de Giro ......... 119,00 % da Taxa

Média do CDI 10/07/2018
Banco do Brasil - ACC ..................... Deságio 3,98% a.a. 04/06/2019
Banco do Brasil - SWAP................... 4,22% a.a. 16/09/2019
Banco do Brasil - Finan. Estrang.
Importação ..................................... 2,70 % a.a. 10.07.2020
18) Capital Social: O Capital Social da empresa está assim constituído:

Capital Ações
Acionistas Social Ordinárias
Credimódulo Empreend. e Particip. Ltda. ...... R$ 32.344.777 32.344.777
Plasinco Empreend. e Participações S/A ....... R$ 32.655.223 32.655.223
Capital Social em 31/12/2018 e 31/12/2017 . R$ 65.000.000 65.000.000
19) Reserva de Reavaliação: A composição dos saldos da Reserva de
Reavaliação em 31 de dezembro é a seguinte:
Descrição 2018 2017
Reserva Reavaliação 1999 ............................ 1.637.595 2.197.820
Reserva Reavaliação 2002 ............................ 3.671.743 4.122.532
Impostos s/ Reavaliação................................ (1.250.530) (1.403.798)
Total ............................................................ 4.058.808 4.916.554

20) Receita Líquida
Descrição 2018 2017
Receita ......................................................... 175.595.188 95.325.634
(-) IPI ........................................................... (138.605) (245.503)
(-) ICMS ...................................................... (17.158.061) (9.944.891)
(-) COFINS .................................................. (8.546.286) (5.043.605)
(-) PIS .......................................................... (1.855.444) (1.094.994)
(-) ICMS Subst. Tributária ............................ (1.434.783) (1.112.045)
(-) Devoluções .............................................. (3.532.367) (1.340.508)
Receita Líquida .......................................... 142.929.642 76.544.088
21) Custo dos Produtos Vendidos
Descrição 2018 2017
Estoque Inicial ............................................. 11.461.675 9.248.644
Compras ...................................................... 124.388.840 62.558.225
Custo de Produção ........................................ 17.242.284 11.169.702
(-) Estoque Final .......................................... 20.813.352 11.461.675
Custo dos Produtos/Mercad. Vendidos ....... 132.279.447 71.514.896
22) Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2018 2017
Salários e Honorários ................................... 1.150.379 1.414.549
Férias e 13. Salário ....................................... 273.358 282.506
Encargos Sociais .......................................... 503.996 504.949
Benefícios a Funcionários ............................. 700.732 594.832
Agua,Telefone e Luz .................................... 165.151 146.902
Alugueis ...................................................... 41.563 33.488
Serviços Especializados ................................ 1.523.110 1.598.622
Outras Despesas ........................................... 1.207.361 970.346
Outras Despesas Operacionais ...................... 375.400 196.270
Outras Receitas Operacionais ....................... (300.179) (15.632)
Total ............................................................ 5.640.871 5.726.832
23) Despesas Vendas e Distribuição
Descrição 2018 2017
Salários ........................................................ 353.412 434.830
Férias e 13. Salário ....................................... 89.541 96.264
Encargos Sociais .......................................... 155.830 166.595
Benefícios a Funcionários ............................. 127.418 98.349
Agua,Telefone e Luz .................................... 24.656 42.441
Transporte Mercad. Vendidas/fretes .............. 1.367.523 844.503
Serviços Especializados ................................ 1.130.895 478.291
Comissões .................................................... 412.080 400.613
Publicidade e Propaganda ............................. 24.602 26.000
Outras Despesas ........................................... 305.821 252.996
Total ............................................................ 3.991.778 2.840.882
24) Resultado Financeiro
Descrição 2018 2017
Descontos Obtidos ....................................... 17.191 3.816
Juros Recebidos ........................................... 107.640 72.073
Rendimento Aplicação .................................. 58.232 287.397
Outras Receitas Financeiras .......................... 4.794 186
Variação Cambial Ativa ................................ 795.421 284.872
Total Receitas Financeiras .......................... 983.278 648.344
Juros e Encargos Pagos ................................. (194.833) (7.295)
Descontos Concedidos .................................. (7.537) (11.795)
Despesas Bancarias ...................................... (134.897) (78.157)
Juros s/ Financiamentos ................................ (284.843) (215.742)
I.O.F. ............................................................ (36.708) (2.030)
Variação Cambial Passiva ............................. (607.919) (267.674)
Correção Monetária ...................................... (44.591) (107.249)
Total Despesas Financeiras ........................ (1.311.328) (689.942)
Resultado Financeiro .................................. (328.050) (41.598)
25) Imposto de Renda e Contribuição Social: Aconciliação da despesa calcu-
lada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de renda e contribuição
social é demonstrada como segue:

2018 2017
Resultado Antes do Imposto de Renda ....... (79.372) (4.394.312)
(+) Realização da Reserva de Reavaliação .... 857.746 645.285
(+) Variações Cambiais Ativa Realizada ........ 521.889 218.339
(+) Variações Cambiais Passiva Não Realiz. .. 339.308 70.247
(+) Outras Adições ....................................... 25.240 219.702
(-) Variações Cambiais Passiva Realizada ..... 156.489 236.462
(-) Variações Cambiais Ativa Não Realizada . 669.649 197.864
(-) Outras Exclusões ..................................... 200.000 0
Lucro Real Antes das Compensações ......... 638.673 (3.675.065)
(-) Compensação de Prejuízo -30% ............... 191.602 0
Lucro Real Tributável ................................ 447.071 (3.675.065)
Imposto de Renda 15% ................................ 63.550 0
Adicional 10% ............................................. 20.707 0
Total Imposto de Renda a Pagar ................ 84.257 0

2018 2017
Resultado Antes da CSLL .......................... (79.372) (4.394.312)
(+) Realização da Reserva de Reavaliação .... 857.746 645.285
(+) Variações Cambiais Ativa Realizada ........ 521.889 218.339
(+) Variações Cambiais Passiva Não Realiz. .. 339.308 70.247
(+) Outras Adições ....................................... 25.240 219.702
(-) Variações Cambiais Passiva Realizada ..... 156.489 236.462
(-) Variações Cambiais Ativa Não Realizada . 669.649 197.864
(-) Outras Exclusões ..................................... 200.000 0
Lucro Real Antes das Compensações ......... 638.673 (3.675.065)
(-) Compensação de prejuizo - 30% .............. 191.602 0
Lucro Real Tributável ................................ 447.071 (3.675.065)
Contrib. Social s/Lucro Líq. a Pagar 9% ... 40.236 0

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadei-
ras e nos responsabilizamos por todas elas.

Itajubá, 31 de dezembro de 2018.

JOSÉLUIZ RODRIGUES
Diretor Presidente

INEZMARIACOELHO FREITAS
CRC MG 46.485 - Contadora

Município de Paraopeba/MG - Aviso de Leilão nº 001/2019, Processo
033/2019. O Município de Paraopeba/MG torna público que, no dia 29
de março de 2019, às dez horas, realizará na Sala de Reuniões da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, situada à Rua 1º
de Junho, nº 114, Centro, nesta, Leilão de bens móveis inservíveis e em
desuso. Cópias do edital poderão ser obtidas no site da Prefeitura Muni-
cipal de Paraopeba, www.paraopeba.mg.gov.br e no site da leiloeira o4-
cial, Sra. Adriana Pires Amâncio, www.apaleiloes.com.br. Informações
através dos telefones: (31)3714-3894 e (31)3564-1314. Paraopeba/MG,
07 de março de 2019. Uilson de Campos Rocha – Presidente da Comis-
são Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITACARAMBI -MG

ERRATA AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019
PROCESSO Nº. 08/2018

Conforme publicado no DOU – Seção 3, nº40 de 26/02/2019, DOEMG
pág. 10, caderno 2, de 27/02/2019 e jornal Hoje em Dia pag. 4
de 27/02/2019. Retificação do item 5.3 alínea “e” em razão de erro
material, onde consta “13/03/2019 a 15/03/2019”, leia-se “11/03/
2019 e 12/03/2019”. Será mantida a data do certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG. Aviso de publicação do Pro-
cesso Licitatório nº 029/2019 – Pregão 017/2019. Menor Preço Por Lote.
Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos nos equipamentos do Laboratório Municipal Doutor
Hugo de Paiva Teixeira, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Data
de apresentação de envelopes e julgamento: 14h00min do dia 03/04/2019. O
Edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, àAv. Dr. Sylvio Menicucci,
nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Te-
lefone: (35) 3694-4021. Rodrigo Moreti Pedroza – Diretoria de Suprimentos.
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