Minas Gerais - Caderno 2

sábado, 12 de Abril de 2014 – 17

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

disposição dos interessados no site www.saeituiutaba.com.br , ou na
sala onde se encontra o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, na Rua 33 nº
474 – Setor Sul, Ituiutaba-MG, CEP 38300-030. Fones: (34)3268-0401
/ (34)3268-0404, ou ainda afixado no quadro de avisos da área Administrativa situada na Rua 33, no 474 - Setor Sul. Ituiutaba-MG, 04de
abril de 2014. Nicodemos Barbosa Neto. Pregoeiro da SAE.
5 cm -11 544489 - 1
Santa Casa de Misericórdia de Itaguara Cnpj: 20.878.394/0001-66
Balanço Patrimonial em 31/12/2013 Ativo Circulante Caixa e Equivalentes 20.929,36 Convênios a Receber 332.966,55 Aplicações Financeiras 2.881,30 Ativo não Circulante Imobilizado Bens e Direitos em
Uso 725.683,95 Bens Imóveis 916.610,04 Total do Ativo 1.999.071,20
Passivo Circulante Fornecedores Mat.Consumo 45.087,15 Obrigações
a Pagar 57.954,12 Honorários Médicos 147.953,06 Impostos e Contribuições Recolher 22.157,83 Paes e Refis 670.237,25 Patrimônio Patrimônio Líquido 1.055.681,79 Total do Passivo 1.999.071,20 Demonstração do Resultado do Exercício de 2.013 Receitas Subvenção Municipal
1.489.595,00 Doações e Promoções 661.328,71 Convênios Diversos
921.001,42 Outras Receitas Diversas 360.316,32 Rendimento de Alicações 2.708,24 Total 3.434.949,69 Despesas Despesas de Manutenção
e Gerais 3.238.732,59 Outras Despesas Diversas 42.749,28 Total das
Despesas 3.281.481,87 Resultado do Exercício 153.467,82 Itaguara, 31
de Dezembro de 2.013. Contabilista: Maria Alice De Morais OliveiraCrc 57187
4 cm -31 538518 - 1
O SEMASA de Carangola/MG torna público que realizou abertura de
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação referente ao Processo
nº 084/2014, Pregão nº 012/2014, para registro de preço de gêneros alimentícios, no dia 11/04/2014, às 08:00 horas. Após aberta a proposta e
verificada a documentação foram adjudicadas as empresas: Supermercados Marinho de Carangola Ltda, com o item 01, valor unitário do
item de R$ 7,95 e item 03, valor unitário do item de R$7,70; e Mirabrás
Comércio Importação e Exportação Ltda com o item 02, valor unitário
do item de R$ 7,40.
2 cm -11 544532 - 1
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara - MG. Publicação
do resultado final do Concurso Público 001/2014 do SAAE Itaguara
para os cargos e candidatos conforme especificado: Auxiliar Técnico:
1º Wanderson Wagner Teixeira- 130pts, 2º Júlio Cezar de Oliveira –
83pts. Encanador: 1º Renaldo Afonso de Moura – 98 pts. Vigia: 1º Ana
Geralda Paiva Gonçalves – 23pts. Auxiliar de Serviços Gerais: 1º Caio
Fernando de Oliveira Lara – 32pts. Coletor: 1º Guilherme de Moura
Andrade – 26pts. Motorista/Operador de Máquinas: 1º Herick Willer
de Souza Costa – 130pts. Data da Publicação: 07/03/2014. Thimóteo
Cezar Lima. Diretor.
3 cm -10 544387 - 1
Serviço Autonomo De Água E Esgoto De Boa Esperança – MG, Aviso
Edital Pregão Presencial Nº 24/14. O Serviço Autonomo De Água E
Esgoto do município de Boa Esperança - MG, através da Pregoeira
Valdinéa de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº
24/14, Processo 46/14 sendo menor preço por item. Objeto: aquisição
de bobina para impressão de conta simultânea, com abertura para o dia
30/04/14 às 14:30 horas e trinta minutos. A cópia na íntegra do Edital
poderá ser retirada junto à Comissão de Apoio ou através da página da
Internet www.saae.boaesperanca.mg.gov.br qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559. Boa Esperança – MG, 11 de abril
de 2014.
Serviço Autonomo De Água E Esgoto De Boa Esperança – MG, Aviso
Edital Pregão Presencial Nº 25/14. O Serviço Autonomo De Água E
Esgoto do município de Boa Esperança - MG, através da Pregoeira
Valdinéa de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial
nº 25/14, Processo 47/14 sendo menor preço global Objeto: aquisição
de ferragens, com abertura para o dia 05/05/14 às 14:30 horas e trinta
minutos. A cópia na íntegra do Edital poderá ser retirada junto à Comissão de Apoio ou através da página da Internet www.saae.boaesperanca.
mg.gov.br qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559.
Boa Esperança – MG, 11 de abril de 2014.
Serviço Autonomo De Água E Esgoto De Boa Esperança – MG, Aviso
Edital Pregão Presencial Nº 26/14. O Serviço Autonomo De Água E
Esgoto do município de Boa Esperança - MG, através da Pregoeira
Valdinéa de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº
26/14, Processo 48/14 sendo menor preço por item. Objeto: aquisição
de café, açúcar e adoçante, com abertura para o dia 06/05/14 às 14:30
horas e trinta minutos. A cópia na íntegra do Edital poderá ser retirada
junto à Comissão de Apoio ou através da página da Internet www.saae.
boaesperanca.mg.gov.br qualquer informação adicional pelo telefone
35-3851-0559. Boa Esperança – MG, 11 de abril de 2014.
7 cm -11 544543 - 1
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro
Preto (SEMAE-OP) informa:
Mapa de Homologação; Convite 04/2014; Objeto: Contratação de
empresa de engenharia para execução de obras de escavação, reaterro de valas e calçamento na sede, do Município de Ouro Preto/MG;
Empresa vencedora: M & A Construção Ltda. – Valor: R$ 67.925,28
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 11/2014; cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na área de segurança e medicina do trabalho, para elaboração de programas de segurança, saúde
ocupacional, avaliação ambiental, laudo técnico das condições dos
ambientes de trabalho (LTAT), laudo de insalubridade e periculosidade,
ordem de serviço, mapa de risco e ministrar/elaborar treinamentos para
o SEMAE-OP. Os envelopes podem ser entregues até o dia 29/04/2014
ás 10:00 horas e a sessão pública de abertura de envelopes de proposta
comercial e habilitação será também no dia 29/04/2014 às 10:00 horas.
Para mais informações, procurar o setor de compras do SEMAE-OP
pelo e-mail compras@semaeop.mg.gov.br e pelo telefone (31) 35593237. Edital Completo no Site www.semaeop.mg.gov.br.
4 cm -11 544846 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
(CDL-BH) convoca seus sócios para a Assembléia Geral para o dia
23/04/2014, em primeira convocação, às 17 horas e, em segunda convocação, às 17:30 horas, ambas na sede da Entidade, na Av. João Pinheiro,
n. 495, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, para deliberar
sobre o disposto no art. 13, inciso IV do seu Estatuto. É condição para
o exercício do direito de voto a apresentação, pelo sócio, de certidão
de quitação das obrigações para com a Entidade, a ser obtida até o dia
22/04/2014, na sede da CDL-BH, de 9:00 às 18:00 horas.
Bruno Selmi Dei Falci
Presidente da CDL/BH
3 cm -11 544679 - 1
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE nº 31300056392
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de
2014, às 9h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 14º andar,
Bairro Centro, em Belo Horizonte - MG, a fim de:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2013;
3. Fixar o montante global da remuneração dos diretores e dos
conselheiros.
Instruções gerais:
a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede e no site da Companhia (www.mendesjuniorengenharia.com.br), os documentos relativos à Ordem do Dia;
b) Os mandatos de representação na Assembleia Geral deverão ser
depositados no endereço de realização das mesmas, citado no preâmbulo deste Edital, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
da realização da Assembleia;
c) O acionista que desejar participar da referida Assembleia Geral
deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando os comprovantes de titularidade das ações antes da data da realização da mesma.
Jésus Murillo Valle Mendes
Presidente do Conselho de Administração
6 cm -11 544813 - 1

MINASMÁQUINAS S/A
CNPJ/MF 17.161.241/0001-15 - NIRE 31300041727
COMPANHIA ABERTA - CVM 8818
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas da MINASMÁQUINAS S/A a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia
28 de abril de 2014, às 08:00 horas, na sede social, à Rodovia Fernão
Dias, KM 02, da BR 381, nº 2.211, no Município de Contagem/MG,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:(i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2013; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27
de março de 2014; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global
anual da administração da Companhia para o exercício social iniciado
em primeiro de janeiro de 2014, deliberada em reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2014;
(iv) Eleger os membros do Conselho de Administração.EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:(i) Apreciar a proposta de
aumento do capital social da Companhia de R$.68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e doze mil, vinte e cinco reais), para
R$.76.231.545,00 (setenta e seis milhões, duzentos e trinta e um mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais) deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de
2014; (ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais)
deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada no dia 27 de março de 2014; (iii) Alteração e consolidação
do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i), (ii) e (iii).Avisos:1.
Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade
através da apresentação de documento hábil de sua identidade. 2.
Somente serão admitidos a participar e votar na assembleia, os acionistas cujas ações tenham sido transferidas e registradas no livro próprio da companhia, cinco (5) dias antes da primeira convocação. 3. O
percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é 9% (nove por cento).
4. Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo com o Capítulo III da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas, na
sede da companhia e na página da Comissão de Valores Mobiliários
na internet (www.cvm.gov.br), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembleia geral ordinária e extraordinária.
Contagem, 10 de Abril de 2014.
Gilberto de Andrade Faria Júnior
Presidente do Conselho de Administração
10 cm -09 543476 - 1
CELAR – CENTRO DE EXPOSIÇÕES, LEILÕES E
APOIO RURAL S/A.
CNPJ/MF 22.298.640/0001-62
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO
A Diretoria do CELAR – Centro de Exposições, Leilões e Apoio
Rural S/A, convoca seus acionistas na forma prevista pelo Art. 124 de
Lei nº 6.404/76, atualizada com alterações da Lei nº 11.638/07 para
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, em sua sede
social a Av. José Andraus Gassani nº 8000 – Distrito Industrial em
Uberlândia/MG, às 19:00 horas do dia 28 de Abril de 2014, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Examinar, discutir e
deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e
Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2013. A Diretoria comunica a seus acionistas, que se encontram
a disposição dos senhores acionistas, na sede social, cópias dos documentos a que se referente o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao
exercício social em 31 de Dezembro de 2013.
Uberlândia/MG, 15 de março de 2014. A DIRETORIA.
4 cm -10 544081 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 25.761.040/0001-87
Edital Convocação. Assembleia Geral
Ordinaria e Extraordinária
O Presidente do Conselho de Administração do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda., no exercício de suas atribuições legais de
conformidade com os Artigos 1066 e 1078 do CC, convoca os sócios
da pessoa jurídica acima nominada para participarem de Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem no Auditório Dr. Hermilon Correa, situado no endereço da sociedade à Av. João Pinheiro,
nº 289, Centro, Uberlândia-Minas Gerais, no dia 24 de abril de 2014,
às 19h00min, com presença de titulares de no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, a fim de deliberar sobre: 1.
Eleição dos membros do Conselho Fiscal – (03 efetivos e 03 suplentes); 2. Tomada das contas dos administradores; 3. Deliberação sobre
o Balanço Patrimonial e o resultado econômico; 4. Parecer da Auditoria; 5. Parecer do Conselho Fiscal; 6. Destinação dos Lucros do Exercício; 7. AURA Hospitalar; 8. Fixação de novos valores para remuneração de Diretores e Conselheiros; 9. Aprovação do ingresso de novos
sócios; Obs.: Os sócios que não puderem comparecer às Assembleias,
poderão ser representados por procurador, desde que devidamente
qualificado. Uberlândia, 07 de abril de 2014. Dr. Claudio Ceccon Presidente do Conselho de Administração.
5 cm -09 543630 - 1
LÍDER SIGNATURE S/A
CNPJ/MF 04.146.040/0001-05 - NIRE Nº 31.300.015.246
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Líder Signature S/A a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se
no dia 30 de abril de 2014, às quatorze horas, em sua sede social,
situada na Av. Santa Rosa, 123, bloco “c”, 2º andar, Bairro São Luiz,
Belo Horizonte, MG, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
- Assembléia Geral Ordinária: a) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial
e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em
31.12.2013; e b) deliberação acerca da destinação dos lucros líquidos do exercício social encerrado em 31.12.2013. - Assembléia Geral
Extraordinária: a) deliberação sobre o montante anual global da remuneração dos administradores da Sociedade para o exercício de 2014;
e b) outros assuntos de interesse social. Belo Horizonte, 09 de abril
de 2014.
O Presidente do Conselho de Administração.
4 cm -10 543888 - 1
LÍDER TÁXIAÉREOS/A – AIR BRASIL
CNPJ/MF 17.162.579/0001-91 - NIRE 31.300.046.222
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Líder Táxi Aéreo S/A – Air
Brasil a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2014, às dez horas, em sua
sede social, situada na Av. Santa Rosa, 123, São Luiz, Belo Horizonte,
MG, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: - Assembléia Geral
Ordinária: a) tomada de contas dos administradores, exame, discussão
e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013; b) deliberação acerca da absorção dos prejuízos do exercício social encerrado
em 31.12.2013 pelas reservas de retenção lucros da Companhia; e c)
deliberação sobre distribuição dos lucros acumulados da Companhia.
- Assembléia Geral Extraordinária: a) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; b) deliberação sobre o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia
para o exercício de 2014; e c) outros assuntos de interesse social. Belo
Horizonte, 09 de abril de 2014. O Conselho de Administração.
5 cm -10 543891 - 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os Senhores acionistas da ONV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A, CNPJ
n.º 16.694.036/0001-52, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizara em primeira convocação, no
dia 22 de abril de 2014, às 09:00 horas na sede da sociedade, à Rua da
Bahia, 1004, sala 1.405, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para exame
dos seguintes assuntos: 1 - ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 1.1 - Exame, discussão e aprovação das demonstrações
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2013; 1.2 - Deliberação sobre a Destinação do resultado do exercício;
1.3 - Eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; 1.4 Outros assuntos de interesse da sociedade. 2 - ATA DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA – 2.1 – Deliberar sobre o aumento do
Capital Social utilizando as Reservas de Lucros; 2.2 - Outros assuntos
de interesse da sociedade. - Belo Horizonte, 10 de abril de 2014. Nylton Velloso Filho, Diretor-Presidente; Hemar Villas Bôas, Diretor.
4 cm -10 544044 - 1
SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO
E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 17.315.359/0001-50 - NIRE: 3130000991 -2
Companhia Fechada
Convocação para Assembleia Geral Ordinária.
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de abril de 2014, às 16:00 horas,
na sede da Corretora, na Rua Rio Grande do Norte, 988 – Funcionários – Belo Horizonte/ MG – CEP: 30.130-131, a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos: 1. Exame das Demonstrações Financeiras
do Exercício de 2013. 2. Homologação de distribuição aos acionistas de
Resultado do Exercício, na forma de Juros s/Capital Próprio, imputados
ao dividendo mínimo legal. 3. Destinação do lucro remanescente. 4.
Aprovação da remuneração anual dos administradores. Belo Horizonte,
10 de abril de 2014. A DIRETORIA
4 cm -10 544168 - 1
FRIGORÍFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A. CNPJ:
Nº 00.763.832/0001-60. Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados os Senhores Acionistas
a se reunirem em AGO e AGE, às 18h30min, em primeira convocação, podendo ser instalada em primeira chamada às 18h30min, ou em
segunda chamada às 19h00, havendo quorum legal do dia 29 de abril
de 2014,no auditório do Sindicato Rural à rua João Vidal de Carvalho,
295, Bairro Guarapiranga, em Ponte Nova, MG, com o objetivo de deliberar sobre a seguinteOrdem do Dia: Agenda da A G O.:a)Análise
e deliberações sobre o Relatório da Administração, Balanço Geral e
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2013. b)Destinação
dos Resultados. C) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.Agenda
da A G E: a)Fixação dos honorários dos Administradores e Diretores. b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Ponte Nova, 03
de Abril de 2014. Tito Garavini Soares, Presidente do Conselho de
Administração.
4 cm -08 542764 - 1
Pharlab Indústria Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF n. 02.501.297/0001-02 - NIRE 31.300.024.989
Edital de Convocação –
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para se reunirem em AGOE a realizar-se no dia 29/4/2014, às 10hs, na sede, Lagoa da Prata/MG, Rua
São Francisco, 1300, Américo Silva, CEP 35.590-000, para examinar,
discutir e deliberar acerca das seguintes matérias:(i) contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013;(ii)balanço
e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013; (iii)destinação do lucro líquido e distribuição de
dividendos; e(iv)reeleição dos membros do Conselho de Administração. Lagoa da Prata, 09/04/2014.Pascal François Jacques Briere-Presidente do Conselho de Administração.(10, 11 e 12/04/2014)
4 cm -09 543622 - 1
FUNDARTE - A Fundação de Cultura e Artes de Muriaé torna público
a abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n°
007/2014 – Objeto: Aquisição de aspirador de pó, bibliocanto, placa de
sinalização para estante de livro, divisórias modulares com fórmica para
palco, para Biblioteca Pública Municipal - Abertura da sessão de licitação dia 28/04/2014 às 08:30 horas, na Avenida Constantino Pinto, 400,
Centro, Muriaé, MG - Solicitação do edital e informações pelo telefone
(32) 3696-3375 ou e-mail licitacao@fundarte.muriae.mg.gov.br
2 cm -11 544514 - 1
SUPERAGUA EMPRESA DE ÁGUAS MINERAIS S.A.
CNPJ 16.738.098/0001-19
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecimento na
sede social, na Avenida Camilo Soares, nº 751 sala 503 – Centro,
Caxambu, Estado de Minas Gerais, no dia 28 de abril de 2014, às
10:00hs., a fim de se reunirem em Assembleia Geral Ordinária para
apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; b) Eleição
dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração.
Caxambu, 04 de abril de 2014.
Wilson Lemos de Moraes Junior
Diretor Presidente
4 cm -09 543488 - 1
Sociedade Agrícola Frutal S.A.
CNPJ/MF nº 10.501.151/0001-87
Assembléia Geral - Convocação
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembléia
Geral, que se realizará no dia 26 de abril de 2014, às 11:00 horas, na
sede da companhia localizada na Fazenda São Bento da Ressaca - Zona
Rural, Frutal - MG, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2013 e de 2012;b) Destinação dos resultados apurados
nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2013 e de 2012; e c)
Outros assuntos de interesse da sociedade. Frutal - MG, 10 de abril de
2014.José Eduardo Diniz Junqueira- Diretor.
3 cm -10 543870 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os Senhores acionistas da VELLOSO S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIAS GRÁFICAS, CNPJ n.º. 17.179.805/0001-47, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará, em 1ª convocação, na sede da sociedade, na Rua da Bahia, 1004, sala 1.405, no dia 22 de abril de 2014
às 9h:15 minutos, para exame dos seguintes assuntos: 1. Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2013; 2. Deliberação sobre a destinação do Resultado do Exercício; 3. Discussão e fixação de remuneração
da diretoria; 4. Outros assuntos de interesse da sociedade. Belo Horizonte, 10 de abril de 2014. Nylton Velloso Filho, Diretor-Presidente;
Hemar Villas-Bôas, Diretor.
3 cm -10 544047 - 1
SINDICATO DAS EMPRESAS DE FACTORING DE MINAS
GERAIS -CNPJ: 65.151.565/0001-15 - Assembleia Geral Ordinária Edital de Convocação - O SINDICATO DAS EMPRESAS DE FACTORING DE MINAS GERAIS, em conformidade com a alínea I, letra
B, do artigo 27 de seu estatuto, convoca seus filiados para a Assembleia
Geral Ordinária que fará realizar no dia 24 (vinte e quatro) de abril de
2014, na sede do SINDISFAC-MG, à Avenida Amazonas, 311 - conj.
1105 a 1108, às 17:00 horas em primeira convocação, atingido o quorum previsto no art. 70 do estatuto e às 17:30 horas em segunda convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre:
a) Aprovação de contas exercício de 2.013; b) Outros assuntos de interesse dos filiados. Belo Horizonte, 10 de abril de 2.014. Jeferson Terra
Passos - Presidente.
3 cm -11 544656 - 1

COSECS-MG/APP- CNPJ Nº. 02.688.104/0001-66 - AVISO DE
PROCEDIMENTO ANÁLOGO À LICITAÇÃO. O Colegiado dos
Secretários Executivos dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de
Minas Gerais/Agência de Políticas Públicas - COSECS-MG/APP,
torna público que encontra-se aberto o procedimento análogo à licitação nº. 01/2014, do tipo concorrência por técnica e preço, visando
a contratação de pessoa jurídica para o desenvolvimento e implantação de software consistente em um sistema/solução de apoio e aperfeiçoamento das práticas de gestão dos Consórcios Intermunicipais de
Saúde de Minas Gerais, na forma das especificações contidas no instrumento regente. A data limite para apresentação das propostas técnica e
de valores é dia 09 de junho de 2014, segunda-feira, até às 17 horas e
a abertura dos envelopes contendo a documentação dos interessados se
dará no dia 10/06/2014, terça feira, às 15 horas, na sede da instituição,
situada na Rua Rio de Janeiro, nº. 471, 10º andar, bairro Centro, Belo
Horizonte, Minas Gerais. Fone: (31) 3215-7367 - Fax: (31) 3215-7370.
O Edital, seus apêndices e anexos poderão ser adquiridos gratuitamente na sede do COSECS-MG/APP, bem como solicitados através do
e-mail: cosecsmg@cosecsmg.org.br - Belo Horizonte, 11/04/14, Sidnei
Amauri Scalioni Pereira - Presidente.
5 cm -11 545037 - 1
Aviso de Licitação. Pregão Presencial 04/2014 -Consórcio CEMIGCEB.Tipo de Licitação, Menor Preço. O objeto da presente Licitação é
a contratação de serviços ambientais com aquisição de imagens de satélite em meio digital com informações vetoriais.O Consórcio CEMIGCEB, por meio de sua Comissão Julgadora Permanente de Licitação
- CJPL, situada na Rua Djalma Torres, nº 251, Cobertura, Centro
Empresarial Alvorada, Bairro Centro, Unaí/MG, CEP. 38.610-000,
torna público que receberá até as 09:30 horas, do dia 30/04/2014, os
invólucros relativos ao Pregão Presencial 04/2014, Consórcio CEMIGCEB. O Edital poderá ser adquirido, no endereço acima, no horário
das 08:00 às 17:00 horas. Demais informações, no horário das 08:00
às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, pelos telefones: (38) 3676- 4023
ou (61) 3325-2230. Brasília/DF,11 de abril de 2014. Wellerson Luiz
Santos - Pregoeiro.
3 cm -11 544955 - 1
Aviso de Licitação. Pregão Presencial 05/2014 - Consórcio CEMIGCEB. Tipo de Licitação, Menor Preço. O objeto da presente Licitação
é a contratação de serviços de O&M da UHE Queimado. O Consórcio CEMIG-CEB, por meio de sua Comissão Julgadora Permanente de
Licitação - CJPL, situada na Rua Djalma Torres, nº 251, Cobertura,
Centro Empresarial Alvorada, Bairro: Centro, Unaí/MG, CEP. 38.610000, torna público que receberá até as 11:00 horas, do dia 30/04/2014,
os invólucros relativos ao Pregão Presencial 05/2014, Consórcio
CEMIG-CEB. O Edital poderá ser adquirido, no endereço acima, no
horário das 08:00 às 17:00 horas. Demais informações, no horário das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, pelos telefones: (38) 36764023 ou (61) 3325-2230. Brasília/DF,11 de abril de 2014. Wellerson
Luiz Santos - Pregoeiro.
3 cm -11 544979 - 1

Câmaras e Prefeituras
do Interior
Câmara Municipal de Betim – CMB. PAC 38/2014 – Tomada de Preços
01/2014. Objeto: Prestação de serviço de buffet para o ano de 2014 para
a CMB. Assunto: Resultado da licitação. A presidência da Comissão
Permanente de Licitação - CPL informa que, aberta e julgada a proposta
comercial do processo supra citado, declarou vencedora a empresa TIA
IZA BUFFET LTDA - ME com o preço global de R$342.150,00. A CPL
declara aberto o prazo legal para interposição de recursos. Jefferson
Matos Batista - Presidente da CPL-CMB.
2 cm -11 544991 - 1
NOTIFICAÇÃO. ART. 5º. Inciso III do Decreto Lei nº. 20167.CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS. O Presidente da
Comissão Processante nº 001/2014, da Câmara Municipal de Biquinhas, Estado de Minas Gerais, Vereador RODRIGO FERREIRA DO
AMARAL, materializada pela Portaria nº. 006/2014, para finalidade
de proceder apuração das infrações político-administrativas consignadas no Processo nº 001/2014, que tramita na Câmara Municipal de
Biquinhas, no uso de suas atribuições legais, por esta NOTIFICA o
Denunciado, Prefeito Municipal CARLOS ALBERTO RODRIGUES
PEREIRA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, com endereço na
Rua Goiás, 986, centro, CEP: 35621-000, Biquinhas - MG, de que contra ele foi formulada e recebida denúncia pelas supostas práticas de
infrações descritas nos incisos III, VIII e X do art. 4º Decreto Lei nº.
201/67, oferecida pela cidadã MARIA MADALENA DOS SANTOS
ZICA, ficando ainda o mesmo Notificado/citado para os termos do processo e cientificado de que poderá apresentar DEFESA PRÉVIA, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arrolar testemunhas, até o
máximo de 10 (dez), e indicar provas que pretenda produzir. Fica ciente
ainda que por si ou procurador habilitado poderá ter cópia integral da
denúncia e dos documentos que a instruem. Dado e passado em Biquinhas, aos onze dias do mês de abril de dois mil e quatorze. Rodrigo Ferreira do Amaral. Presidente da Comissão Processante.
5 cm -11 544496 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG (PREGÃO Nº 003/14).
Por motivo de força maior, a Pregoeira resolve adiar o certame referente ao Pregão Nº003/2014 - Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores
públicos ativos e inativos do Legislativo do Município de Nova Lima
e dependentes, por meio de Plano/Seguro Saúde Coletivo Empresarial,
coparticipativo, nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétrica
com atendimento eletivo nos Municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, com atendimento de urgência e emergência em todo o território
nacional e cobertura assistencial em conformidade com a Lei 9.656/98
e normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar, designando a data de 25/04/2014 com abertura às 15 horas para
a realização do mesmo. Nova Lima, 11 de abril de 2014. Adele fayez
Armache.
ERRATA - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG (PREGÃO
Nº 003/14). A Câmara Municipal de Nova Lima torna pública a divulgação de ERRATA retificando o Preâmbulo e Objeto do Edital do Pregão Nº 003/2014 nos seguintes termos onde constava: PREÂMBULO
- A Câmara Municipal de Nova Lima leva ao conhecimento dos interessados que no dia 15/04/2014 às 15:00 horas, na Câmara Municipal
de Nova Lima, situada na Praça Bernardino de Lima Nº 229 - centro, Nova Lima -MG, realizará a licitação na modalidade pregão, tipo
presencial, destinado a contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores públicos
ativos e inativos do Município de Nova Lima e dependentes; I - DO
OBJETO – O objeto do presente edital é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de assistência à saúde
aos servidores públicos ativos e inativos do Município de Nova Lima
e dependentes, por meio de Plano/Seguro Saúde Coletivo Empresarial,
coparticipativo, nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétrica
com atendimento eletivo nos Municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, com atendimento de urgência e emergência em todo o território
nacional e cobertura assistencial em conformidade com a Lei 9.656/98
e normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar
conforme especificações no Termo de Referência, anexo I ao Edital.
LEIA-SE:PREÂMBULO - A Câmara Municipal de Nova Lima leva ao
conhecimento dos interessados que no dia 15/04/2014 às 15:00 horas,
na Câmara Municipal de Nova Lima, situada na Praça Bernardino de
Lima Nº 229 - centro, Nova Lima -MG, realizará a licitação na modalidade pregão, tipo presencial, destinado a contratação de pessoa jurídica
especializada na prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores públicos ativos e inativos do Legislativo do Município de Nova
Lima e dependentes; LEIA-SE:I - DO OBJETO – O objeto do presente
edital é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores públicos ativos
e inativos do Legislativo do Município de Nova Lima e dependentes,
por meio de Plano/Seguro Saúde Coletivo Empresarial, coparticipativo, nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétrica com atendimento eletivo nos Municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, com
atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional e
cobertura assistencial em conformidade com a Lei 9.656/98 e normas
regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar conforme
especificações no Termo de Referência, anexo I ao Edital.Nova Lima,
11 de abril de 2014. Adele Fayez Armache - Pregoeira.
12 cm -11 544805 - 1

