
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DIVINÓPOLIS - MG - Edital de Licitação
Pregão nº 084/2014 - P.A.L. nº 143/2014. O
Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis/
MG, através da Comissão de Pregão
legalmente constituída pelo Decreto nº
11.326 de 9/1/2014, torna público estar
realizando licitação sob a modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço por
lote, para a contratação de seguro total por
um período de 12 meses para a frota de
veículos da Secretaria Municipal de Saúde
de Divinópolis/MG, conforme descritivo
constante no Anexo I deste Edital, no dia 22
(vinte e dois) de maio de 2014, às 9 (nove)
horas, na sala de Licitações da Semusa, na
Rua Minas Gerais, nº 900 - Centro. O edital
está à disposição dos interessados no site:
www.divinopolis.mg.gov.br - ACESSO
RÁPIDO - PREGÕES E LICITAÇÕES.
Informações complementares poderão ser
obtidas através dos telefones - (37) 3229-
6826 e 3229-6827. Divinópolis, 9 de maio
de 2014. Simone de Freitas Guimarães.
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Piumhi torna público, para conhecimento dos interessados, que

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE

PREÇOS Nº 037/2014, tipo menor preço por item, cujo objeto visa a aquisição

de cestas básicas em atendimento às necessidades desta Prefeitura.

A data de entrega e abertura dos envelopes será às 9 horas, do dia 22/05/2014,

obedecendo, integralmente, às condições estabelecidas neste Edital e

respectivos anexos, bem como pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas

alterações. Mais informações e cópias do referido Edital poderão ser obtidas

na sede da Prefeitura, das 8h às 16h ou pelos telefones (37) 3371-9220/9222.

Wilson Marega Craide – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE AZUL/MG

A Prefeitura Municipal de Monte Azul/
MG, torna público que fará realizar
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014, no
dia 29/05/2014, às 09:00 horas, na sede
da Prefeitura Municipal, localizada na
Praça Coronel Jonathas, 220, Centro.
Objetivando a contratação de empresa
para cons t rução da Academia da
Saúde, sede des ta munic ipal idade .
Cadastramento até às 13:00h do dia 27/
05/14. O edital poderá ser adquirido no
horár io de 07:00h às 13:00h. Para
maiores informações (38) 3811-1050.

Carlos Carmelo José Santos
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG
PROCESSO N.º 037/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 026/2014

Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte
escolar, no município. Data: 26/05/2014 ás 13:00 horas.
Informações: Telefax: 0xx38-3756-1213. E-mail:
licitacao@buenopolis.mg.gov.br – CPL.

José Alves - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, SINMED-MG,
por sua presidente na forma estatutária, convoca todos os médicos vin-
culados ao Município de Betim, para uma Assembléia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se na Sala de Descanso do Hospital Público Regional
de Betim Osvaldo Rezende Franco (HRPB) situado à Avenida Edméia
Matos Lazarotti, 3.800, bairro Jardim da Cidade, em Betim/MG, dia 15 de
Maio de 2014, às 10:00h em primeira convocação, com a presença de
metade ou mais de um dos médicos, ou às 10:30hs, em segunda e últi-
ma convocação, com qualquer número de médicos presentes, para deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussões e deliberações ati-
nentes ao movimento reivindicatório da categoria em curso junto à Prefei-
tura Municipal de Betim; 2) Deliberações relativas a paralisações e outras
manifestações da categoria; 3) Assuntos correlatos.

Belo Horizonte, 10 de Maio de 2014.
AMÉLIA MARIA FERNANDES PESSÔA
DIRETORA PRESIDENTE – SINMED-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE AZUL/MG

A Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG,
torna público que fará realizar TOMADA
DE PREÇO Nº 01/2014, no dia 28/05/2014,
às 08:30 horas, na sede da Prefeitura
Municipal, localizada na Praça Coronel
Jonathas, 220, Centro. Objetivando a
contratação de empresa para construção
de UBS da comunidade de Riachinho,
Zona Rural desta municipalidade.
Cadastramento até às 13:00h do dia 26/05/
14. O edital poderá ser adquirido no horário
de 07:00h às 13:00h. Para maiores
informações (38) 3811-1050.

Carlos Carmelo José Santos
Presidente da CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO - O Município de Timóteo torna
público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2014,
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014, PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 100/2014, cujo objeto é o Registro de Preços para
contratação de empresa para fornecimento de materiais de
fogos de artifício para atender a eventos diversos no Município
de Timóteo, incluindo montagem e execução. EMPRESA
VENCEDORA: GV PIROTECNIA LTDA, com o valor global de
R$61.999,30 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e
nove reais e trinta centavos). Timóteo, 09 de maio de 2014.
JOSÉ PEREIRA - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Av. Acesita, nº 3230, Bairro São José, Timóteo/MG

CEP: 35182-901 - Telefax: (31) 3847-4718 / 3847-4701

TRIBUNALREGIONAL

ELEITORALDE MINAS GERAIS

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 37/2014. Processo

n.º 1314197/2013. Objeto: prestação

dos serviços de plano privado de

assistência à saúde. Endereço: Av.

Prudente de Morais, 100, 6º andar,

SELIC. Cidade Jardim - Belo Horizonte

- MG. Entrega das Propostas: a

partir de 12/05/2014, às 08h no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura

das Propostas: 23/05/2014 às 14h.

Pregoeiro :Mário Antônio Barros

PREFEITURAMUNICIPAL

DE ITACAMBIRA/MG

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Pregoeiro Oficial resolve prorrogar o

prazo da data de julgamento do Processo

Licitatório nº. 026 - Pregão Presencial

nº. 019/2014, para o dia 26/05/2014 às

09:00 horas, em razão de ter ocorrido um

equívoco na elaboração dos valores do

Termo de referência do Edital. Maiores

informações na sede da Prefeitura ou pelo

Telefone: (XX38) 3254-1123, no horário

de 7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas.

Itacambira/MG.

Itacambira, 09 de maio de 2014.

Ass. Geraldo Carlos Soares de Oliveira

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA DE BERIZAL

AVISO DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO PRESENCIALNº. 011/2014

APREFEITURADEBERIZAL, Estado deMinas Gerais, CNPJ 01.614.602/0001-00, com sede

à Rua Luiz Otávio Franco, 18 - Centro - 39.555-000 torna-se público a quem interessar que estará

realizando no dia 23/05/2014 às 09h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 011/2014, tipo menor preço por item, cujo objeto será a aquisição, com entrega parcelada,

de material de construção. Os interessados poderão solicitar o edital com as informações

complementares no endereço acima mencionado no horário de 07h00min às 13h00min, pelo

Telefax (38) 3845-8122 ou através do e-mail: licitacao.berizalmg@gmail.com, preferencialmente.

Berizal/MG, 09/05/2014

Eliene Soares Lopes

Pregoeira.

COMPANHIA BRASILEIRA DE LÍTIO
C.N.P.J.M.F:.21.624.671/0001-01 - NIRE: 3130000531-3

ATA DAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

Data, hora e local: Às 10:00 hs do dia 30 de abril de 2014 reuniram-se os acionistas da
Companhia Brasileira de Lítio para a realização da Assembleia Geral Ordinária, na sede
social desta companhia, situada à Rodovia BR 116, km 3,5 no Município de Divisa Alegre,
anteriormente denominado Município de Águas Vermelhas, Estado de Minas Gerais,
autorizada a funcionar como empresa de mineração através do Alvará n.º 7336 de
08.11.1989 emitido pelo Departamento Nacional da Produção Mineração (�DNPM�).
Compareceram à Assembleia, todos os acionistas representando, portanto, a totalidade
do capital social votante, conforme atestado pelas assinaturas lançadas no livro de presença,
motivo pelo qual, na forma da lei, foi dispensada a obrigatoriedade legal das publicações
de convocação. Assumiu a Presidência desta Assembleia o senhor Salustiano Costa Lima
da Silva que convidou a mim, Aguinaldo Pires Couto para secretariá-lo. Constituída a
mesa, o presidente deu por instalada esta Assembleia Geral Ordinária iniciando-se os
trabalhos:Mesa Diretora: Compõem a mesa diretora: Presidente: Salustiano Costa Lima
da Silva, brasileiro, casado, maior, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.375.525 SSP/SP e do CPFMF. nº 030.996.958-15, residente e domiciliado à Rua General
Furtado do Nascimento, 684, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; Secretário:
Aguinaldo Pires Couto, brasileiro, separado judicialmente, maior, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG.nº 2.162.678 SSP/SP e do CPF. MF. nº
011.311.098-72, residente e domiciliado à Alameda Tietê, nº 288, apartamento 13A,
Município de São Paulo, Estado de São Paulo; Ordem do Dia: a) Deliberação sobre a
prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras e relatório da Diretoria referente ao exercício encerrado em 31.12.2013; b)
Destinação do saldo de lucros; Em seguida foram iniciados os trabalhos: a) Demonstrações
Financeiras Tomando a palavra, o Senhor Presidente informou que, por força do estatuto
da Companhia Brasileira de Lítio, estava sobre a mesa a ata da reunião do Conselho de
Administração realizada às 10:00 horas do dia 28.03.2014, com a presença dos
Conselheiros, Srs. Salustiano Costa Lima da Silva, Aguinaldo Pires Couto, Jorge Diamant
Schulhof, e Décio Casadei, todos eleitos através da Assembleia Geral Ordinária de
30.04.2012 Aprovado por unanimidade dos votos presentes, sem restrições, o relatório
da diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31.12.2013, que se encontram sobre a mesa, tendo sido os mesmos publicados no �Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais� e no jornal� �Hoje em dia�, à página 1 do caderno 2-
Publicações edição de 18/03/2014, e página 23 do caderno Economia edição de 18/03/
2014, respectivamente. b) Destinação do Saldo de Lucros Fica aprovada a proposta
do Conselho de Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de
2013, no montante de: R$ 15.857.795,15 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e sete
mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), que, somados ao saldo de
lucros do exercício social de 2012, no montante de R$ 7.352.344,83 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três
centavos), totalizaram R$ 23.210.139,98 (vinte e três milhões, duzentos e dez mil, cento
e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) com o seguinte teor: (i) Saldo Disponível
para Distribuição do Exercício Social de 2012: R$ 7.352.344,83 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) (ii) Lucro
Líquido do Exercício Social de 2013: R$ 15.857.795,15 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta
e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos) Foi aprovada por unanimidade
a proposta de: (i) Ratificar a distribuição de R$ 18.630.000,00 (dezoito milhões e seiscentos
e trinta mil reais) feita de forma antecipada ao longo de 2013. (ii) Constituição da Reserva
Legal nos termos da Lei nº 6.404/76, à razão de 5% (cinco por cento) do lucro líquido de
2013 acima: R$ 792.889,76 (setecentos e noventa e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais
e setenta e seis centavos) (iii) Colocar a disposição dos acionistas o saldo de lucros em 2013
de R$ 3.787.250,22 (três milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais
e vinte e dois centavos) a ser distribuído conforme disponibilidade financeira da empresa. Foi
franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se pronunciou foi
encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada
por todos os presentes, da qual foi extraída essa cópia. Salustiano Costa Lima da Silva -
Presidente da Mesa; Aguinaldo Pires Couto - Secretário; Salustiano Costa Lima da Silva -
Acionista; Aguinaldo Pires Couto - Acionista; Marilda Louzada Couto Acionista p.p.
Aguinaldo Pires Couto. A presente é cópia da Ata lançada no livro próprio. Salustiano
Costa Lima da Silva - Presidente da Mesa; Aguinaldo Pires Couto - Secretário. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nro: 5266588. Em 06/05/
2014. Protocolo: 14/298.964-9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

O MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS, torna publico aos interessados a realização de Tomada
de Preços n.º005/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para Obra de
cobertura da quadra da escola João XXIII, com recursos do FNDE - PAC2, incluído o
fornecimento de material e mão de obra, conforme Termo de Referência, Memorial
Descritivo, Planilha de Custo Básico e Projetos e anexos que integram este edital. Abertura
das Propostas: que seria no 22 de Maio de 2014, às 09h30min. Passará para o dia 27 de
Maio de 2014 devido a alterações no edital, a sessão será na sala de Licitações da Secretaria
Municipal de Educação, à rua José Tomé nº 97, Centro em Catas Altas/MG. O edital encontra-
se disponível no site: http://www.catasaltas.mg.gov.br. Mais informações deverão ser
solicitadas via e-mail: pregão@catasaltas.mg.gov.br. Telefones: 3832-7112/3832-7208/3832-
7583. Catas Altas, 09 de Maio de 2014. Saulo Morais de Castro – Prefeito Municipal de Catas
Altas.

PREFEITURA

MUNICIPAL DE

SÃO FRANCISCO/MG

Pregão Presencial nº. 025/2014

OBJETO: Contratação de serviços de:

INFRAESTRUTURACOMPLETA,

a ser destinado a atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Cultura,

Patrimônio Cultural, Turismo, Esporte

e Juventude, para realização da XXX

VaquejadaNacionaldeSãoFrancisco/

MG a ser realizada nos dias 4, 5 e 6

de julho de 2014. Credenciamento:

03/06/2014 de 08:00 hs às 08:30 hs.

Início da Sessão: 09:00 hs. Luiz Rocha

Neto. Prefeito Municipal. Informações

e Esclarecimentos: (38) 3631-1617

ou (38) 3631-2264. Edital: www.

prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG
Processo licitatório: 068/2014. Tomada de preços nº 010/2014. Torna público a
abertura da licitação cujo objeto é ampliação de salas e vestiário na escola
Antero Maia. menor preço global. Recursos proprios. Abertura dia 30 de MAIO de
2014 às 13:15. Cadastro obrigatório até 27 de maio. Visita obrigatória as 13:15
do dia 27 de maio. informações: pelo e-mail: licitacao@Cristais.mg.gov.br ou pelo
telefone 35 3835-2202. Data 09 de maio de 2014. Isabella de Lara Ribeiro.
Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de

Brumadinho/MG

Torna público Pregão Presencial 038/2014

- PA: 073/2014. Obj: aquisição de recarga

de extintores de incêndio - DO: 02.23.01-

15.452.0032.1054-4.4.90.52.00. Abertura:

26/05/2014 às 09h00min, local: Av.

Inhotim, 600, Progresso, brumadinho/MG,

Sec. de Obras, contato: (31) 3571-6985

edital site: brumadinho.registrocom.net ou

brumadinho.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG
PROCESSO N.º 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 027/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de
laboratório. Data: 02/06/2014 as 09:00 horas horas. Informações:
Telefax: 0xx38-3756-1213. E-mail:licitacao@buenopolis.mg.gov.br
– CPL. José Alves - Prefeito Municipal.

A Vavá Joias Ltda. - ME, por de-

terminação do Conselho Estadual

de Política Ambiental - COPAM,

torna público que foi concedia Li-

cença de Operação, conforme Pro-

cesso de nº 16584/2007, para a

atividade de Transporte Rodoviá-

rio de Resíduos Perigosos – Clas-

se 1, em todo o território de minas

gerias com destino a sua unidade

localizada à Rua Maria Felícia, nº

333 – Bairro Santa Terezinha –

BH - MG

COMUNICADO

A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro –
AMT PM/BM, localizada na Rua Quintino Bocaiúva nº 281, Centro,
Uberlândia/MG, CEP: 38.400 – 108, inscrita no CNPJ 05.650.342/0001-70, por
intermédio de seu Presidente, COMUNICA a todos os sócios através da pre-
sente publicação, que em data de 03 de maio de 2014, foi realizada na Sede
da Associação às 08:30h, a Assembleia Geral Extraordinária nos termos do
Art. 7º, Art. 10º, inciso I e Art. 11º, Parágrafos 1º e 3º, Art. 16º Inciso I,II,III e
Art. 45º e Art. 46º Inciso I do Estatuto da Entidade, sendo DELIBERADO a
alteração do valor da mensalidade de conformidade com o índice aprovado
pelo Governo de Minas Gerais aos servidores policiais e bombeiros militares
de Minas Gerais.
O valor da mensalidade passará a vigorar com o seguinte valor:
A partir de 01 junho de 2014 reajuste do valor R$ 60,37 para R$ 69,42.

Uberlândia – MG, 05 de maio de 2014.

João Batista de Oliveira – Sgt PM
Presidente da AMT PM/BM

PREFEITURAMUNICIPAL
DE ITABIRITO/MG

O MUNICÍPIO DE ITABIRITO
TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 289/2014 – PP 78/
2014 - PL 131/2014 - Contratação de
PJ para fornecimento de máquinas de
costura para atendimento de cursos -
CEPEP em parceria com SENAC.
Contratada: VIALUNA COMÉR-
CIODEMÁQUINASDECOSTURA
E PEÇAS LTDA., CNPJ: 17.642.
616/0001-69. Valor: R$ 5.125,00.
Dotação: 02.012.001 – 23.691.2301
1700 – 4490520000 – 490. Ass: 09/
05/2014. Vigência: 31/12/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Centro Odontológico da Polícia Militar

de Minas Gerais torna público o Edital de

Licitação, Tomada de Preço nº. 01/2014.

Objeto: Elaboração de estudo de impacto

de vizinhança, de acordo com os critérios

estabelecidos neste Edital e dentro das

descrições contidas no Anexo “I” deste

instrumento convocatório. Data para

entrega dos envelopes de habilitação e

proposta de preços: 05/06/2014 até às

09:30 horas, protocolados na Seção de

Licitação e Compras do COdont. Data de

abertura do envelope “Da habilitação”

no dia 05/06/2014 às 10:00 horas no

Auditório do Centro Odontológico da

PMMG/2ºAndar, situado na Avenida do

Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia

- CEP: 30.110-018, Belo Horizonte/MG.

Informações pelos telefones: (31) 3307-

0485 (31) 3307-0490 e pelo fax 3307-0470.

Márcia Regina Oliveira Diniz

Ten Cel PM QOS - Ordenadora de

Despesa/Chefe do Centro Odontológico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2014

Objeto: Aquisição de peças automotivas de veículos e máquinas. Dia da licitação:
22/05/2014 às 07:00hs. Local: Avenida Presidente Vargas, 01 – Centro,
Porteirinha/MG. Edital disponível no setor de licitação da prefeitura, maiores
informações (38) 3831-1297.

Porteirinha/MG, 09/05/2014.
Advá Mendes Silva – Pregoeiro.

COMPANHIA BRASILEIRA DE LÍTIO

CNPJ.MF. nº 21.624.671/0001-01

NIRE. nº 313.0000531-3

ATA DAREUNIÃO DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014

Data, hora e local: Dia 28 de março de 2014, às 10:00 horas, no escritório da Companhia
Brasileira de Lítio, estabelecida na Rua Bauman, 1383, Vila Leopoldina, Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a funcionar como empresa de mineração pelo Alvará
n.º 7336 do DNPM de 08.11.89, concedido pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
(�DNPM�).Convocação: Conforme estipulado no sub item 4 do item 2 daAta daAssembleia
Geral Extraordinária de 15.12.92 e modificações posteriores, todos os conselheiros foram
convocados através de correspondência datada de 17 de março de 2014. Deliberações
Propostas: a) Deliberação sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013 b) Destinação do Saldo de Lucros. Presentes:
Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: Salustiano Costa Lima da Silva,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 4.375.525 SSP/SP
e do CPF. MF n.º 030.996.958-15, residente e domiciliado na Rua General Furtado do
Nascimento, 684, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; Aguinaldo Pires Couto,
brasileiro, separado legalmente, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG n.º 2.162.678 SSP/SP e do CPF. MF n.º 011.311.098-72, residente e domiciliado àAlameda
Tietê, 288, apartamento 13-A, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; Jorge Diamant
Schulhof, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da cédula de identidade RG
n.º 3.105.532 SSP/SP e do CPF/MF n.º 451.249.738-20, residente e domiciliado à Rua Sampaio
Vianna, 509, apartamento 221 Município de São Paulo, Estado de São Paulo;Décio Casadei,
brasileiro, casado, engenheiro de minas, portador da cédula de identidade RG n.º 2.179.134
SSP/SP e do CPF. MF n.º 004.933.508-10, residente e domiciliado à Rua Pires de Oliveira,
547, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa Diretora: Presidente: Salustiano
Costa Lima da Silva, acima qualificado. Secretário: Décio Casadei, acima qualificado.
Deliberações: a) Deliberação sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2013: Aprovadas por unanimidade dos votos
presentes, sem restrições, as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2013, cujos respectivos documentos achavam-se sobre a mesa. b)
Destinação do Saldo de Lucros:Deliberaram a proposta daAdministração sobre a destinação
do lucro líquido do exercício social de 2013, no montante de: R$ 15.857.795,15 (quinze
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos),
que, somados ao saldo de lucros do exercício social de 2012, no montante de R$ 7.352.344,83
(sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e
três centavos), totalizaram R$ 23.210.139,98 (vinte e três milhões, duzentos e dez mil, cento
e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) com o seguinte teor: (i) Saldo Disponível para
Distribuição do Exercício Social de 2012: R$ 7.352.344,83 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) (ii)
Lucro Líquido do Exercício Social de 2013: R$ 15.857.795,15 (quinze milhões, oitocentos
e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos) Foi aprovado
por unanimidade levar aos acionistas a proposta de: (i) Ratificar a distribuição de R$
18.630.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e trinta mil reais) feita de forma antecipada
ao longo de 2013. (ii) Constituição da Reserva Legal nos termos da Lei nº 6.404/76, à
razão de 5% (cinco por cento) do lucro líquido de 2013 acima: R$ 792.889,76 (setecentos
e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) (iii)
Colocar a disposição dos acionistas o saldo de lucros em 2013 de R$ 3.787.250,22 (três
milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos)
a ser distribuído conforme disponibilidade financeira da empresa. Foi franqueada a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se pronunciou, foi encerrada a reunião,
da qual foi lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os
presentes. A presente é cópia da Ata lançada no livro próprio. Salustiano Costa Lima da
Silva - Presidente da mesa; Décio Casadei - Secretário; Salustiano Costa Lima da Silva -
Presidente do Conselho; Aguinaldo Pires Couto - Conselheiro; Jorge Diamant Schulhof -
Conselheiro; Décio Casadei - Conselheiro. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nro: 5263211. Em 28/04/2014. Protocolo: 14/298.969-0.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG
PROCESSO N.º 038/2014 – TOMADA DE PREÇOS 006/2014

Objeto: Execução de obra de pavimentação de vias públicas com bloco
sextavado de concreto – ProMunicípios Convenio 672/2014 – SETOP. Data:
28/05/2014 as 13:00 horas. Informações Telefax: 0xx38-3756-1213 – E-mail:
licitacao@buenopolis.mg.gov.br – CPL.

José Alves - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE

VÁRZEADAPALMA/MG

PREGÃO Nº. 085/2014

O Município de Várzea da Palma/MG
torna público que realizará Processo
Licitatório na Modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços, tendo
como objeto contratação de empresa
para construção meio-fio e outros, de
acordo com a solicitação da Secretaria de
Administração, conforme especificações
contidas no edital e seus anexos. Data de
julgamento: 22/05/14, às 09hs, no Setor de
Licitações, situado na rua Cláudio Manoel
da Costa, nº. 1.000, Bairro Pinlar, Cep
39.260-000, Várzea da Palma. Maiores
informações no Setor de Licitações através
do telefone (38) 3731-9200 ou e-mail
varzeadapalma.licitacao@yahoo.com.br.

A Vavá Joias Ltda. - ME, por de-

terminação do Conselho Estadual

de Política Ambiental - COPAM,

torna público que solicitou através

do Processo de nº 16584/2007,

Revalidação da Licença de Ope-

ração para a atividade de Trans-

porte Rodoviário de Resíduos Pe-

rigosos – Classe 1, em todo o ter-

ritório de minas gerais com desti-

noa sua unidade localizada à Rua

Maria Felícia, nº 333 – Bairro San-

ta Terezinha – BH - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG

Torna pública ANULAÇÃO do pregão presencial n° 15/2014 para
aquisição de carnes para complementação da merenda escolar, creches
e CRAS. Justificativa: cláusula restritiva de competição. Conteúdo
completo disponível no site www.sarzedo.mg.gov.br.

Sarzedo, 09 de maio de 2014.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
FERNANDO AFONSO MACHADO - CPF 903.546.306-44; ÁLVARO DE
CAMPOS CORDEIRO VALADARES - CPF 322.140.146-91; ANTÔNIO
CÂNDIDO DA COSTA - CPF 443.901.306-68; DELMA APARECIDA
CORDEIROTAVARES - CPF 590.726.106-44; GILBERTMOISÉSMACIEL
GARCIA - CPF 050.472.786-97; GILMAR RODRIGUES GARCIA - CPF
343.457.446-87; DÊNIS CAMPOS SOUSA - CPF 033.503.006-85;
GERALDO MAGELA DE FARIA - CPF 561.440.836-34 e REGINALDO
JOSÉ DE CAMPOS RACHID - CPF 671.819.886-20. I- DECLARAM sua
intenção de exercer cargos de administração na Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de Pompéu Ltda. - SICOOB CREDIPÉU e que
preenchem as condições estabelecidas no art. 2º do Regulamento Anexo
II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012. II- ESCLARECEM que,
nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio
formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado
da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCOCENTRALDOBRASIL - Departamento deOrganização doSistema
Financeiro - Av. Álvares Cabral, 1.605 - Bairro Santo Agostinho - Belo
Horizonte (MG) - CEP 30.170-001. POMPÉU (MG), 30 de abril de 2014.
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