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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – A Comissão Executiva do
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado De Minas
Gerais – SINTTEL/MG, entidade sindical legalmente constituída e legitimada para atuar
na defesa, representação e coordenação dos interesses dos trabalhadores em empresas
de telecomunicações, na base territorial compreendida no Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca, na forma do seu estatuto, todos os
trabalhadores que são ou foram empregados da empresa GVT - GLOBAL VILLAGE
TELECOM LTDA – atualmente incorporada pela TELEFÔNICA BRASIL S/A -, e que
mantêm ou mantiveram contrato de locação de veículo com a referida empresa durante
o vínculo empregatício, para comparecerem à Assembleia Extraordinária a realizar-se
no dia 20 de fevereiro de 2018, nos seguintes endereços: Em Belo Horizonte-MG, na
sede do SINTTEL-MG, situado na Rua Senador Lúcio Bitencourt, nº 140, Bairro Carlos
Prates; em Uberlândia-MG, na Sub-Sede do Sinttel situada na Av. Araguari, 254 –
Bairro Martins; em Juiz de Fora-MG, na Sub-Sede do Sinttel situada na Av. Brasil,
2.444 – Centro; em Governador Valadares-MG, na Rua São João, 558 - sala 04 –
Centro; emVarginha-MG, na Rua Silva Bitencourt, 279 – Centro e emMontes Claros-
MG, na Rua Juca Macedo, 748 – Funcionários. A Comissão Executiva esclarece que,
somente os trabalhadores que mantêm ou mantiveram contrato de locação de veículo
com a GVT (Telefônica), abrangendo algum período entre 30.07.2010 até a presente
data e que cujo contrato de trabalho não tenha sido rescindido antes de 29.07.2013,
estará apto a participar da Assembleia. A Assembleia será instalada às 09:00 horas, nas
localidades acima descritas, em primeira convocação e, na falta de quórum mínimo
estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em segunda convocação, com
qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1) Aprovação ou rejeição da proposta de acordo apresentada pela empresa
visando por fim ao processo 0010703-07-2015-5-03-0179 - Ação Civil Coletiva
ajuizada pelo Sinttel-MG; 2) Outras deliberações pertinentes. Belo Horizonte - MG, 09
de fevereiro de 2018. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE SABARÁ/MG
RUAMARIETA MACHADO, Nº 103, CENTRO, SABARÁ/MG, CEP 34505-390 (31) 3671-1075

Habilitações de Casamento:

JOANITO CELESTINO DE MENEZES e RENATA KELLY DO
NASCIMENTO, resd. Sabará. Ele, n. 08/09/1973, f. Orlindo
Celestino de Menezes e Maria Ferreira dos Santos. Ela, n.
16/08/1993, f. Mario José do Nascimento e Fátima Aparecida
Nascimento.

SILVANO DE MESQUITA e ADRIENE DUARTE CARNEIRO,
resd. Sabará/MG. Ele, n. 25/06/1970, f. José Catarino de
Mesquita e Jilza Pereira de Mesquita. Ela, n. 02/09/1972, f.
Rosevi Carneiro e Noeme Francisca Duarte Carneiro.

ALEILTON DA SILVA SOUZA e JAMÍRIAAPARECIDA VIEIRA
REIS, resd. Sabará/MG. Ele, n. 21/09/1990, f. Antonio Vitor de
Souza e Sônia Santos da Silva. Ela, n. 04/03/1991, f. Laudelina
Vieira Reis Oliveira.

DAVIDSON MARLON DA SILVA e FÚLVIA FLAVIANE
MARTINS DA SILVA, resd. Sabará/MG. Ele, n. 18/07/1987, f.
Marlene da Silva Pereira. Ela, n. 30/03/1993, f. Antônio da Silva e
Conceição Martins da Silva.

JÔNATAS MARQUES DOS SANTOS e FERNANDA LARISSA
NUNES COSTA, resd. Sabará/MG. Ele, n. 11/08/1989, f. Derlí
Marques dos Santos e Maria Elizabeth da Cruz Santos. Ela,
n. 16/01/1996, f. Robson Antônio Nunes da Costa e Ana Maria
Nunes Costa.

LÚCIO PEREIRA NASCIMENTO e DINAIA LUCAS DOS
SANTOS, resd. Sabará. Ele, n. 16/05/1975, f. Jamir Pereira
Nascimento e Maria Sipriano da Silva. Ela, n. 26/06/1969, f.
Manel Pereira dos Santos e Manoelinda Lucas dos Santos.

SAMUEL VINICIUS DIAS CARNEIRO e DANIELE SILVA DE
OLIVEIRA, resd. Sabará. Ele, n. 28/11/1987, f. Simião Ventura
Carneiro e Claudia deAlmeida Dias Carneiro. Ela, n. 17/07/1991,
f. Reginaldo Candido de Oliveira e Marília Fernandes da Silva.

BRUNOSOUSAMACHADO eGRAZIELERAMOSSANTANA,
resd. Sabará. Ele, n. 07/12/1980, f. Antonio Coelho Machado e
Maria Amelia Oliveira de Sousa Machado. Ela, n. 09/07/1986, f.
Raimundo Rafael de Santana e Maria Helena Ramos Santana.

ALECIDESOUZAMARTINSRIBEIROeLAISDEALCANTARA
AUGUSTO, resd. Sabará. Ele, n. 30/12/1983, f. Elias de Souza
Ribeiro e Antonia Julia Martins. Ela, n. 12/08/1999, f. Giovanni
Augusto e Fernanda deAlcantara Augusto.

ANDRÉ SOARES GALDINO e PRISCILA FÁTIMA DUARTE,
resd. Sabará. Ele, n. 13/11/1983, f. José Eustáquio Galdino
e Angela do Carmo Soares. Ela, n. 14/12/1987, f. Celestino
Ferreira Duarte e Miriam Irenita de Jesus.
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STETIK GROUP PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ/MF Nº 13.370.301/0001-59 - NIRE 313.001.0709-4 - EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Em face do não atingimento do
quórum de instalação em 1ª convocação para realização de Assembleia Geral Extraordinária designada
para o dia 09 de fevereiro de 2018, às 09:00, na sede da Stetik Group Participações S/A (“Companhia”),
ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia, em 2ª convocação, e na forma prevista no Art.
124 da Lei n. 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-
-se no dia 21 de fevereiro de 2018, às 09:00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Tomé de Souza, n. 273, 3º andar, parte, bairro Funcionários,
CEP 30.140-130, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) ratificação do aumento do capital
social da Companhia nos termos da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de outubro de
2017, (ii) alteração da redação do Capítulo IV do estatuto Social (dispõe sobre administração), e (iii) alte-
ração da composição e funções da diretoria. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias
a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este Edital, encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia. Para participação e deliberação na Assembleia, os acionistas
deverão comprovar sua titularidade das ações, por meio do Livro de Registro de Ações Nominativas da
Companhia, e apresentar documento de identidade. Aos acionistas que se fizerem representar por meio
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do Art. 126 da Lei n. 6.404/76, seja
depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas da realização da Assembleia. Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018. Euler Alves Brandão - Diretor.

DIA 22/02/2018 AS 11h

DIA 28/02/2018 AS 14h

DIA 27/02/2018 AS 11h

BRADESCO VENDE

BRADESCO VENDE

BRADESCO VENDE

BETIM/MG - APARTAMENTO C/ 70,00M² Á. PRIV. - BAIRRO ANGOLA. Rua Rosário, 404. Ap. 102, (pav.

Superior). Área constr. 70,000m².Matr. 137.608 doRI local. Obs.:Ocupado. (AF). Lance MínimoR$ 74.000,00

SANTANA DO PARAÍSO/MG - CASA C/ 139,60M² Á. PRIV. - BAIRRO CIDADE NOVA. Rua Olavo Bilac,

31.ResidencialOlavoBilac.Obs.:Ocupado. (AF).Lance Mínimo:R$ 71.900,00

SANTANA DO PARAÍSO/MG - CASA C/ 139,60M² Á. PRIV. - BAIRRO CIDADE NOVA. Rua Olavo Bilac,

31.ResidencialOlavoBilac.Obs.:Ocupada. (AF).Lance Mínimo:R$ 71.900,00

Informações: (11) 3845-5599 www.milanleiloes.com.br
RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

IMÓVEIS EM MINAS GERAIS

IMÓVEIS EM MINAS GERAIS

IMÓVEIS EM MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE/MG - CASA C/ 650,00M² Á. C. - BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA - Rua Expedicionário

Américo Fernandes, 116 (chácara IV da qd. 38). Obs.:Ocupada. (AF) Lance Mínimo:R$: 499.000,00

NANUQUE/MG - CASA C/ 128,98M² Á. C. - CENTRO INDUSTRIAL.Av. Antônio Barroso, 500 (lt. 25 da qd. 03,

st. 03). Obs.:Ocupada. (AF)Lance Mínimo:R$: 54.000,00

OURO PRETO/MG - TERRENO C/ 830,00M² - DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA. Rua Esmeralda, s/nº (lt.

12 da qd. 07).Obs.: Eventual desocupação correrá por conta do comprador. (AF) Lance Mínimo:R$: 59.900,00

SETE LAGOAS/MG - SUÍTE MASTER 01 C/ 61,09M² Á. PRIV. - B. BOQUEIRÃO. Av. Prefeito Alberto Moura,

21.500. Hotel & Spa Veredas Sete Lagoas (atual San Diego Veredas). Obs.: Chaves Sr. Hudson - tel.: (31) 3779-8300. Lance

Mínimo:R$: 164.000,00

SETE LAGOAS/MG - SUÍTE MASTER 02 C/ 58,08M² Á. PRIV. - B. BOQUEIRÃO.Av. PrefeitoAlberto Moura,

21.500. Hotel & Spa Veredas Sete Lagoas (atual San Diego Veredas). Matr. 40.436 do 2º RI local. Chaves Sr. Hudson - tel.: (31)

3779-8300.Lance Mínimo:R$: 156.000,00

UBÁ/MG - BAIRRO PALMEIRAS. GLEBA 02 C/ 9.481,00M², contendo benfeitorias, no lugar denominado

Córrego Alegre. Roteiro de Acesso: Estrada Velha KM 08 - Rodovia Ubá a Rodeiro - Zona Rural - (Vizinho da APAE rural). Obs.:

Ocupada (AF)Lance Mínimo:R$: 257.000,00

PINTÓPOLIS/MG - ÁREA RURAL C/ 514,68HA (consta lançado no INCRA 488,60ha), denominada Fazenda

VeredaGrande no lugar denominado Lages. INCRAnº 950.157.500.143-4.Ocupada. (AF)Lance Mínimo:R$ 353.000,00

INCONFIDENTES/MG - TERRENOS C/ 125,00M² e 313,59M² - Rodovia-MG 295, s/nº. Terrenos (2) contíguos

naRodoviaOtacílio Bonamichi, Obs.: Desocupado.Lance Mínimo:R$ 64.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 - PROCESSO 006/2018
Tipo: Menor Preço. Objeto: Aquisição de produtos alimentícios, materiais de

limpeza, materiais de higiene pessoal, utensílios de copa/cozinha e água mineral

para manutenção das atividades da Câmara Municipal. Credenciamento/Abertura

da sessão de disputa: Dia 28/02/2018, às 09h15min. O Edital já se encontra

disponível e poderá ser obtido exclusivamente à Rua dos Expedicionários, nº 09,

2º andar, Centro, Esmeraldas/MG. Informações: Tel.: (31) 3538-2000.

Maristela Gonçalves Ferreira - Pregoeira.

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOÃO DAPONTE - MG

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG, Torna público
a homologação/adjudicação do Processo Licitatório nº 002/2018, Tomada de
Preços nº 002/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para conclusão
da obra de construção da UBS – Unidade Básica de Saúde na Comunidade de
Simão Campos. Empresa: AUTÊNTICA EDIFICAÇÕES EIRELI - ME,
CNPJ: 17.818.109/0001-33, Valor total R$ 131.833,23(Cento e trinta e um mil e
oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos).

São João da Ponte 14 de Fevereiro de 2018.
Danilo Wagner Veloso - Prefeito Municipal.
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SINDICATODOSTRABALHADORESNOCOMÉRCIOHOTELEIROESIMILARES,TURISMO
ELAVANDERIASDE JUIZDE FORAEREGIÃO – Por este edital, o Sindicato dos Empregados
no Comércio Hoteleiro e Similares, Turismo e Lavanderias de Juiz de Fora e Região –
SINDECOHTUL, código da entidade sindical n.º 020.409.07239-1, CNPJ 21.607.452/0001-06,
vem NOTIFICAR e CONVOCAR os Empregados e Empregadores das CATEGORIAS
PROFISSIONAIS do COMÉRCIOHOTELEIROESIMILARES, TURISMOELAVANDERIAS
DE JUIZ DE FORA E REGIÃO (Alto Do Rio Doce, Antônio Carlos, Antônio Prado de Minas,
Aracitaba, Arantina, Araponga, Argirita, Br. DeMonte Alto, Barbacena, Barroso, Belmiro Braga,
Bias Fortes, Bicas, Bom Jardim DeMinas, Cajuri, Coronel Pacheco, Chácara, Chiador, Coimbra,
Cel. Xavier Chaves, Descoberto, Desterro De Melo, Divino, Dona Euzébia, Dores De Campos,
Ervália, Estrela Dalva, Eugenópolis, EwbanckDaCâmara, Guarani, Guarara, Guidoval, Guiricema,
Ibertioga, Itamarati DeMinas, Laranjal, LimaDuarte,Madre DeDeus DeMinas,Mar De Espanha,
Maripá De Minas, Matias Barbosa, Mercês, Miradouro, Mirai, Olaria, Oliveira Fortes, Paiva,
Palma , Paula Cândido, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Piedade Do Rio Grande, Piraúba, Prados,
Recreio, Rio Novo, Rio Pomba, Rio Preto, Ritápolis, Rochedo DeMinas, Rodeiro, Santa Bárbara
Do Tugúrio, Santa Rita De Ibitipoca, Santa Rita De Jacutinga, Santana Do Deserto, Santana De
Garambéu, SantoAntonioDoAventureiro, SantosDumont, São JoãoDelRei, São JoãoNepomuceno,
SãoMiguel DoAnta, Senador Cortes, Silverânia, Simão Pereira, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins,
Viçosa), quanto ao recolhimentoOBRIGATÓRIO da contribuição Sindical conforme determina
o artigo 582 da CLT, que deverá ser descontada à base da remuneração equivalente à 1 (um) dia
normal de labor por profissional na folha de pagamento do mês de março, e recolhido à esta
entidade sindical em guias próprias até o dia 30 de abril de 2017 na CEF, conforme aprovado por
unanimidade pelos trabalhadores em Assembleia Geral realizada em 08 de fevereiro de 2018. O
Descumprimento os obrigará no débito atualizado compenas do artigo 600 daCLT.Os comprovantes
de recolhimento, junto com a relação nominal dos empregados deverão ser encaminhada para
a entidade sindical até 15 (quinze) dias após o recolhimento. Juiz de Fora, 09 de fevereiro de 2018.

Edivaldo da SilvaDornelas
Presidente

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIÚVA/MG
O Hospital Municipal Dr. Gil Alves, através de sua Pregoeira torna público que fará realizar

no dia 28/02/2018, às 08:00 (oito horas) licitação na modalidade Processo Licitatório nº

001/2018, Pregão Presencial nº 001/2018, exclusivo para participação de microempresas,

empresas de pequeno porte e empresário individual, objetivando o registro de preço para

futura e eventual aquisição de materiais, madeiras e ferramentas de construção civil, e

outros materiais para manutenção de bens imóveis para atender as necessidades do Hospital

Municipal Dr. GilAlves do município de Bocaiúva/MG, conforme especificações constantes

no edital. Maiores informações pelo tel.: (38) 3251-6557 - e-mail: licitacoes1.hga@gmail.com

Pregoeira: Camila Emanuele Leal Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG

PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 007-2018
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que se destina
a contratação de empresa para registro de preço na aquisição
de materiais/peças “novas” visando a manutenção preventiva e
corretiva dos poços artesianos atendidos pelo Município de
Conselheiro Lafaiete. Data de Credenciamento e recebimento das
propostas e documentação: dia 28/02/2018 às 09h:30min, na Av. Mário
Rodrigues Pereira - 10 – Centro, em Conselheiro Lafaiete/MG. Os
esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão
prestadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone
(31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas. O edital poderá
ser retirado pelo site: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br.

Conselheiro Lafaiete, 15/02/2018
Rosangela Ramalho– Pregoeira da CPL

ERRATA PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 006-2018
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que se destina
a Contratação de empresa especializada para Registro de Preço
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
para poços artesianos. Data de Credenciamento e recebimento das
propostas e documentação: dia 26/02/2018 às 14h:00min, na Av. Mário
Rodrigues Pereira - 10 – Centro, em Conselheiro Lafaiete/MG. Os
esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão
prestadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone
(31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas. O edital poderá
ser retirado pelo site: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br.

Conselheiro Lafaiete, 08/02/2018
Rosangela Ramalho– Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME
APREFEITURAMUNICIPALDEMATEUS LEME/MG, por meio da suaAssessoria
de Licitações e Contratos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará
realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 001/2018, cujo objeto é a
OUTORGADEPERMISSÃOPARAEXPLORAÇÃODESERVIÇODETÁXI, PELO
PRAZO DE 15 (quinze ANOS), conforme especificações dos ANEXOS do edital. Os
envelopes deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura até às 08:45
horas do dia 03/04/2018. A abertura está prevista para o dia 03/04/2018, às 09:00 horas.
Cópias do Edital poderão ser adquiridas até o dia 03/04/2018, na Sede da Prefeitura,
localizada à Rua Pereira Guimarães, nº 08, Centro, Assessoria de Licitações e Contratos,
no horário de 08:00 às 16:00 hs. ao preço de R$ 10,00 mais taxa de expediente, e/ou
gratuitamente pelo site: www.mateusleme.mg.gov.br. Outras informações pelo telefone
(31) 3537-5829 – 3537-5805.

Adm. Sérgio Guimarães Leite – Assessor de Licitações e Contratos.
Mateus Leme, 15 de fevereiro de 2018.

LICITAÇÃO COM RESERVAPARAMICROEMPRESA E EMPRESADE PEQUENO
PORTE E ITENS PARAAMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
"MENOR PREÇO POR ITEM". SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATÃO,
através daDIRETORIADE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:

Registro de Preços para futura ou eventual contratação de empresa especializada no

fornecimento de gás de cozinha (GLP). em atendimento à Secretaria acima citada. O

Credenciamento para este Pregão deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 02/03/

2018, exclusivamente pormeio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no site da

Caixa Econômica Federal - http://licitacoes.caixa.gov.br.A sessãopública na Internet para

recebimento das Propostasestará abertaaté às 09:00horas dodia05/03/2018eo início dos

Lancesna Internet serádas13:00 atéàs 14:00horas dodia05/03/2018,nomesmoendereço

WEB.Uberlândia, 14 de fevereiro de 2018.MONICAMARIACOSTA-Diretoria deCompras

REAVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICO PARA

REGISTRODE PREÇOS Nº. 769/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/MG
RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2018 - OBJETO:

Concessão do serviço público de transporte por táxi, no município de

Itamarandiba. Retificação da data de abertura: A abertura da licitação

em referência será dia 27/02/2018 as 09:00. Demais condições

permanecem inalteradas.

José Adilson Oliveira – Presidente CPL

DITRASA S/A - CNPJ: 18.460.972/0001-24 - IE: 480.179612-0060 - AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1033 - PATOS DE MINAS-MG

ATIVO
CIRCULANTE 2017 2016
Caixa e Bancos 5.603.035,86 3.840.450,95
Aplicações Financeiras 5.724.981,46 3.677.000,00
Contas a Receber 11.582.688,63 13.697.377,25
Estoques de Mercadorias 25.716.507,85 21.629.517,24
Estoques de Terceiros 333.030,23 460.870,56
Impostos e Taxas a Recuperar 54.547,27 140.873,65
Adiantamentos a Fornecedores 309.571,11 244.958,46
Adiantamentos Férias/Salários 120.431,64 97.478,60
Contas Correntes 254.050,13 128.962,90
NÃO CIRCULANTE
Aplicações Fundo Garantidor 7.308.639,14 7.125.489,91
PERMANENTE
Investimentos 136.077,66 49.034,52
Imobilizado 1.601.003,94 1.114.430,79
Intangivel 13.293,31 13.293,31
(-) Depreciação -634.546,14 -572.032,08
TOTALDOATIVO 58.123.312,09 51.647.706,06

PASSIVO
CIRCULANTE 2017 2016
Fornecedores 12.751.507,88 11.333.298,02
Adiantamento de Clientes 172.051,85 234.033,16
Contratos de Arrendamento 38.558,85
Obrigações Fiscais e Sociais 570.123,35 517.326,35
Encargos s/ Provisão Férias a Pagar 207.525,72 189.199,61
Salarios a Pagar 360.308,24 301.026,25
Provisão de Férias a Pagar 545.217,75 499.896,54
Mercadoria de Terceiros 359.114,52 489.211,87
Venda com Entrega Futura 21.434,00
Juros s/ Patrimônio Líquido 2.235.440,67 2.066.361,87
Créditos de Terceiros 330.560,42 228.444,95
Provisão CSLL 11.275,32 33.352,33
Provisão Imposto de Renda 26.679,07 45.317,29
PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital Social 35.397.128,17 31.033.128,17
Reserva Legal 1.515.726,62 1.352.495,56
Lucro Líquido Apurado no Exercício 3.640.652,51 3.264.621,24
TOTALDO PASSIVO 58.123.312,09 51.647.706,06

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
PARAOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro Líquido do Exercício 3.640.652,51 3.264.621,24
Ajustes ao Lucro Líquido
Depreciação 62.514,06 220.252,64
Ganhos na Alienação de Bens -80.720,47
Ajustes Variações das Contas de Ativo e
Passivo Operacional
Aumento da conta Duplicatas a Receber 1.988.362,08 -3.488.291,35
Aumento do Estoque -3.959.150,28 -3.181.194,94
Aumento de Fornecedores 1.228.119,66 2.910.145,67
Redução de Tributos a Pagar 30.407,88 149.712,33
Redução de Salários a Pagar 104.603,20 -17.445,76
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
Operacionais (1) 3.095.509,11 -222.920,64

Fluxos de Caixa das atividades de
investimento
Resgate do Fundo Garantidor 1.057.251,40 620.174,81
Recebimento da venda do Imobilizado 548.864,53
Pagamento pela aquisição de bem para
Imobilizado

-486.573,15 -593.310,20

Aplicações Financeiras - Fundo Garantidor -1.240.400,63 -1.315.972,05
Result. Equival. Patrim. Agropec. e
Participação Pedro Santos S/A

-87.043,14

Caixa Líquido Usado nas Atividades de
Investimentos (2) -756.765,52 -740.242,91

Fluxos de caixa das atividades de
WXYXZ[Y\]X^_
Adiantamento e Creditos de Terceiros 40.134,16 -72.445,46
Distribuição de Dividendos -808.893,19 -211.153,91
Aumento de capital pelos Acionistas 2.071.503,01 1.557.618,81
Juros a pagar s/ patrimônio aos acionistas 2.235.440,67 2.066.361,87
Pagamento Juros s/ Capital Próprio -2.066.361,87 -1.555.028,01
Caixa Líquido Usado nas Atividades de
Financiamentos (3) 1.471.822,78 1.785.353,30

Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes
de Caixa (1+2+3) 3.810.566,37 822.189,75

Caixa e equivalente de caixa no início do
período

7.517.450,95 6.695.261,20

bcdec f fghdicjfklf mf ncdec ko pq mo rfstomo 11.328.017,32 7.517.450,95
Variação das contas Caixa/Bancos/
Equivalentes 3.810.566,37 822.189,75

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS EAPLICAÇÕES DE RECURSOS
PARAOS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

ORIGENS DOS RECURSOS 2017 2016
Lucro Líquido do Exercício 3.640.652,51 3.264.621,24
Aumento do Capital Social 2.071.503,01 1.557.618,81
Depreciação 62.514,06 220.252,64
Resgate do Fundo Garantidor 1.057.251,40 620.174,81
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado 468.144,06
TOTALDAS ORIGENS 6.831.920,98 6.130.811,56
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Distribuição de Dividendos 808.893,19 211.153,91
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 486.573,15 593.310,20
Result. Equival. Patrim. Agropec. e
Participação Pedro Santos S/A

87.043,14

Aplicação no Fundo Garantidor 1.240.400,63 1.315.972,05
TOTALDASAPLICAÇÕES 2.622.910,11 2.120.436,16
VARIAÇÃO DO CCL 4.209.010,87 4.010.375,40
Demonstração da Variação Do CCL
Ativo Circulante Inicial 43.917.489,61 36.425.813,57
Ativo Circulante Final 49.698.844,18 43.917.489,61
Aumento / Redução do Ativo Circulante 5.781.354,57 7.491.676,04
Passivo Circulante Inicial 15.997.461,09 12.516.160,45
Passivo Circulante Final 17.569.804,79 15.997.461,09
Aumento / Redução do Passivo Circulante 1.572.343,70 3.481.300,64
VARIAÇÃO DO CCL 4.209.010,87 4.010.375,40

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOSACUMULADOS
PARAOS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

2017 2016
Lucro a Disposição da Assembléia em 01/01/2017 3.264.621,24 961.615,90
Vr. Transf. p/Reserva Legal conf. AGO de 25/04/2017 -163.231,06 -48.080,80
Vr. Distrib. aos Acionistas conf. AGO de 25/04/2017 -808.893,19 -211.153,91
Vr. Incorporado ao Capital conf. AGO de 25/04/2017 2.292.496,99 702.381,19
Lucro Líquido Apurado em 31/12/2017 3.640.652,513.264.621,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

1 - Receita Operacional Bruta 2017 2016
(+) Venda de Mercadorias 139.818.484,76 117.744.404,94
(+) Venda de Serviços 4.229.336,27 4.198.861,24
(+) Comissões s/ vendas 652.872,99 812.658,66
(-) Deduçoes, Impostos e Contribuições -25.907.939,20 -15.690.092,72
(=) Receita Operacional Líquida 118.792.754,82 107.065.832,12
(-) Custo das Vendas e Serviços -98.230.171,06 -88.361.446,46
(=) Lucro Bruto Operacional 20.562.583,76 18.704.385,66

2 - Despesas Operacionais
(-) Despesas com Vendas -7.606.688,33 -6.757.019,09
(-) Despesas Administrativas -5.001.185,71 -4.871.142,03
(-) Multas e Doações Indedutíveis -27.935,59 -13.009,96
(-) Depreciações e Amortizações -62.514,06 -220.252,64

3 - Receitas Operacionais
(+) Ganhos na Alienação de Bens 80.720,47
(+) Ganhos em Investimentos - MEP 87.043,14
(+) Recuperação de Despesas 221.140,87 83.257,76
(+) Outras Rendas 94.899,83 76.623,09

4 - Resultado Financeiro
(+) Receitas Financeiras 1.868.492,78 2.913.314,75
(-) Despesas Financeiras -4.709.081,19 -5.108.534,27

5 - Lucro Operacional antes IR e CSLL 5.426.755,50 4.888.343,74
6 - Provisão para CSLL -479.144,91 -436.161,81
7 - Provisão para IR -1.306.958,08 -1.187.560,69
8 - Lucro Líquido do Exercício 3.640.652,51 3.264.621,24

Ivoney Augusto Casali - Diretor Presidente - CPF: 229.237.566-49
Pedro Augusto Pereira Casali - Diretor Comercial - CPF: 064.969.836-31
Geraldo Viana dos Reis - Tec. Contabil CRC/MG 58.060 - CPF: 517.985.906-97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIRITÉ/MG

PA246/17 PE 090/17. APMI, através
do Pregoeiro, torna sem efeito a
publicação do dia 31/01/2018 do
processoemepígrafeepublicaNOVA
DATA.Acolhimento das propostas: do
dia 27/02/2018 até 9h00 do dia 05/03/
2018 eAbertura da disputa de lances:
05/03/2018 às 10h00m. Edital
disponível sites: www.ibirite.mg.gov.br
e www.licitações-e.com.br

PREFEITURA DE VESPASIANO.

PL Nº 232/2017 – INEX Nº

018/2017. A CPL julga credencias
QUANTUM WEB TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA. e
ZETRASOFT LTDA. e sorteada e
classificada em 1º lugar a
credenciada QUANTUM WEB
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO
LTDA.

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UBERABA,
NOVA PONTE E ÁGUA COMPRIDA/MG, entidade sindical inscrita no
CNPJ sob o n. 17.778.382/0001-81 com sede na cidade de Uberaba –
Estado de Minas Gerais na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº. 573,
Bairro: Parque das Américas, CEP: 38045-000, CONVOCA todos os
membros da categoria: trabalhadores rurais ativos, assalariados e
assalariadas rurais, empregados permanentes, safristas e eventuais na
agricultura, criação de animais e hortifruticultura, na base territorial de
Uberaba/MG para a realização de Assembleia-Geral Extraordinária aos
26/02/2018 na BR 050, Km 121, no galpão da Fazenda Santa Juliana
Uberaba/MG às 15:00 em primeira convocação ou às 15:30 em segunda
convocação, com qualquer número de presentes, Na base territorial de
Nova Ponte/MG aos 27/02/2018 na Fazenda Uberaba – Rod. Municipal
304, Km 2,5, Entrada Rodovia MG 190/MG Trevo Almeida campos, às
06:30 em primeira convocação ou às 07:00 em segunda convocação, com
qualquer número de presentes. Na base territorial de Água Comprida/MG
aos 28/02/2018 na Câmara Municipal de Água Comprida, na Rua Vinte e
Três, nº. 195, Bairro: Centro, Água Comprida/MG, às 16:00 em primeira
convocação ou às 16:30 em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, com qualquer número de presentes, para deliberação
acerca da seguinte Ordem do Dia: (1) autorização coletiva prévia e
expressa para o desconto das contribuições sindical, independentemente
de associação e sindicalização, na forma do Enunciado n. 38 da 2ª
Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA; e
(2) demais assuntos de interesse da categoria.

Uberaba/MG, 16 de fevereiro de 2018.
VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA

Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA

Aviso de Licitação: Proc. 009/2018. Pregão Presencial. 003/2018. Registro de preços: 002/2018.

Obj: Registro de preços para futura e eventual contratação de Micro Empresa, Empresa de

Pequeno Porte para prestação de serviços de marcenaria/carpintaria, por hora efetivamente

trabalhada, onde, dentre outras atribuições correlatas, compreende a instalação e recuperação de

portas, janelas, carteiras, cadeiras, estofados, bem como serviços de recuperação de estruturas

de madeira em prédios públicos municipais. Credenciamento: Das 13h às 13h15min em 01/03/

2018. Abertura:13h15min em 01/03/2018. Info. das 12 às 17h pelo email:

licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32) 3341-1259.

SINDICATO DOS

ODONTOLOGISTAS DE MINAS

GERAIS - EDITAL

O Presidente do Sindicato dos

Odontologistas de Minas Gerais,

comunica à categoria que a contribuição

sindical/2018, vencerá no dia 28/02/2018,

no valor de R$265,00.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018.

Dr. Eduardo Carlos Gomide - Presidente
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LEIA E ASSINE
(31) 3253-2222
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