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ComPANHiA TrANSLESTE DE TrANSmiSSÃo

CoNVoCaçÃo
 Em conformidade com os artigos 8º e 20º do Estatuto social da Com-
panhia Transleste de Transmissão, convocamos Vossa senhoria para 
a assembléia Geral ordinária e Extraordinária a realizar-se em 31 de 
março de 2017, às 13 horas, em sua sede social, na av . do Contorno, 
nº 7962, salas 302 a 306, belo Horizonte/mG, em primeira convoca-
ção, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ordinariamente: 1)
aprovação do relatório da administração e demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 
2)destinação do lucro apurado no exercício e distribuição de dividen-
dos; 3)remuneração global anual da administração; e 4)pagamento 
de Plr aos diretores . Enio luigi Nucci . Presidente do Conselho de 
administração .

3 cm -22 939962 - 1
ComPANHiA TrANSuDESTE DE TrANSmiSSÃo

CoNVoCaçÃo
 Em conformidade com os artigos 8º e 20º do Estatuto social da Com-
panhia Transudeste de Transmissão, convocamos Vossa senhoria para 
a assembléia Geral ordinária e Extraordinária a realizar-se em31 de 
março de 2017, às 14 horas, em sua sede social, na av . do Contorno, 
nº 7962, sala 304, belo Horizonte/mG, em primeira convocação, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ordinariamente:1)aprovação 
do relatório da administração e demonstrações Contábeis referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;2)destinação 
do lucro apurado no exercício e distribuição de dividendos;3)remune-
ração global anual da administração;4)pagamento de Plr aos direto-
res; e5)eleição do membros do Conselho de administração . Enio luigi 
Nucci . Presidente do Conselho de administração 

3 cm -22 939972 - 1
ComPANHiA TrANSirAPÉ DE TrANSmiSSÃo

CoNVoCaçÃo
 Em conformidade com os artigos 8º e 20º do Estatuto social da Com-
panhia Transirapé de Transmissão, convocamos Vossa senhoria para 
a assembléia Geral ordinária e Extraordinária a realizar-se em31 de 
março de 2017, às 15 horas, em sua sede social, na av . do Contorno, 
nº 7962, sala 301, belo Horizonte/mG, em primeira convocação, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ordinariamente:1)aprovação 
do relatório da administração e demonstrações Contábeis referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;2)destinação 
do lucro apurado no exercício e distribuição de dividendos;3)remune-
ração global anual da administração;4)pagamento de Plr aos direto-
res; e5)eleição do membros do Conselho de administração . Enio luigi 
Nucci . Presidente do Conselho de administração

3 cm -22 939976 - 1
 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 

ESGoTo DE rAuL SoArES
 -EXTraTo dE lICITaçÃo EdITal dE lICITaçÃo – modalI-
dadE PrEGÃo N° 06/2017 . a Comissão Permanente de licitação, 
do serviço autônomo de Água e Esgoto, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de março de 2017, às 
14:00 horas, na sala do setor material e Transporte, localizada na sede 
do saaE, situado a rua Camilo de moura n° 425 Centro, raul soares 
(mG), licitação de modalidade Pregão, destinado a selecionar a melhor 
proposta . obJETIVo: a presente licitação tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em muretas e bloquetes para manutenção do 
Sistema de Água, do SAAE de Raul Soares, conforme especificações e 
descrições contidas no anexo I do presente edital . EXTraTo dE lICI-
TaçÃo EdITal dE lICITaçÃo – modalIdadE PrEGÃo N° 
07/2017 . a Comissão Permanente de licitação, do serviço autônomo 
de Água e Esgoto, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 31 de março de 2017, às 09:00 horas, na sala 
do setor material e Transporte, localizada na sede do saaE, situado a 
rua Camilo de moura n° 425 Centro, raul soares (mG), licitação de 
modalidade Pregão, destinado a selecionar a melhor proposta . obJE-
TIVo: aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de 
Água, do SAAE de Raul Soares, conforme especificações e descrições 
contidas no anexo I do presente edital . EXTraTo dE lICITaçÃo – 
modalIdadE PrEGÃo N° 08/2017 . a Comissão Permanente de 
licitação, do serviço autônomo de Água e Esgoto, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de abril de 
2017, às 09:00 horas, na sala do setor material e Transporte, localizada 
na sede do saaE, situado a rua Camilo de moura n° 425 Centro, raul 
soares (mG), licitação de modalidade Pregão, destinado a selecionar a 
melhor proposta . obJETIVo: aquisição de material laboratorial para 
manutenção do sistema de Água, do saaE de raul soares, conforme 
especificações e descrições contidas no Anexo I do presente edital. 
EXTraTo dE lICITaçÃo EdITal dE lICITaçÃo – modalI-
dadE PrEGÃo N° 09/2017 . a Comissão Permanente de licitação, 
do serviço autônomo de Água e Esgoto, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de abril de 2017, às 
9:00 horas, na sala do setor material e Transporte, localizada na sede 
do saaE, situado a rua Camilo de moura n° 425 Centro, raul soares 
(mG), licitação de modalidade Pregão, destinado a selecionar a melhor 
proposta . obJETIVo: aquisição de Veículo Pickup para manutenção 
do Sistema de Água do SAAE de Raul Soares, conforme especificações 
e descrições contidas no anexo I do presente edital . raul soares, 22 de 
março de 2017 . Cláudio alves de barros-diretor  .

9 cm -22 939935 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE AGuA E 
ESGoTo DE PASSoS-mG

resultado da Tomada de preços 004/2017 - a Comissão Permanente 
de licitação torna publico o resultado da supracitada licitação que tem 
como objeto aquisição de Tubos e Conexões . as Vencedoras são : Tigre 
Materiais e Soluções para Construção Ltda Lote 01 R$ 23.929,00, J 
E Materiais para Saneamento e Construção Eireli EPP Lote 02 R$ 
7.628,00, Taynara Dias Torres EPP Lote 03 R$ 9.420,30, Cofermeta 
S.A Lote 04 R$ 116.349,73, FKB Industria de Equipamentos Ltda Lote 
05 R$ 45.052,32, Angolini Angolini Ltda Lote 06 R$ 12.582,00, Italy 
Valvulas e Metais Eireli Lote 07 R$ 18.100,00, Saint Gobain Canali-
zação S.A. Lote 08 R$ 121.011,00, Industria e Comercio de Atuadores 
RVC Eireli Lote 09 R$ 49.460,00, J E Materiais para Saneamento e 
Construção Eireli EPP Lote 10 R$ 764,00 Passos-MG, 22 de março 
de 2017 . Pedro Teixeira - diretor do saaE . rosa Cornelia machado 
baldini-Presidente da C .P .l .

4 cm -22 940090 - 1

SAAE - SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA 
E ESGoTo – NEPomuCENo – mG,

 por meio da C.P.L, torna público, para fins de conhecimento dos inte-
ressados, que está aberto o processo licitatório 034/2017, Pregão Pre-
sencial 04/2017 . regime menor preço por Item, para aQuIsIçÃo dE 
VIdrarIas E rEaGENTEs dE laboraTÓrIo,abertura será dia 
06/04/2017 as 13:00 . maiores informações (35)3861-2066 – compra-
selicitacao@saaenep .com .br Nepomuceno 22/03/2017 – Pregoeiro . – 
Edivaldo José dias registra-se e Publique-se 11/03/2017

2 cm -22 940093 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE CAETE/mG

Tomada dE PrEços Nº: 014/2 .017
o saaE Caeté/mG – objetivo: Contratação de empresa para o forne-
cimento de ferramentas . abertura10 de abril de 2 .017, às 14:00 Horas 
- rua monsenhor domingos–242–aquisição do edital pelo endereço 
eletrônico www .saaecaete .com .br- Informações pelo telefone 0XX-31-
3651 .5100 . Caeté-mG, 20/03/2 .017 . benedito E . de Castro - Presidente 
da C .P .l .

Tomada dE PrEços Nº: 015/2 .017
o saaE Caeté/mG – objetivo: Contratação de empresa para o forneci-
mento de rolamentos, selos mecânicos e retentores . abertura 17 de abril 
de 2 .017, às 14:00 Horas - rua monsenhor domingos–242–aquisição 
do edital pelo endereço eletrônico www .saaecaete .com .br- Informações 
pelo telefone 0XX-31-3651 .5100 . Caeté-mG, 20/03/2 .017 . benedito E . 
de Castro - Presidente da C .P .l .

Tomada dE PrEços Nº: 016/2 .017
o saaE Caeté/mG – objetivo: Contratação de empresa para o forne-
cimento de móveis para o escritório . abertura: 18 de abril de 2 .017, 
às 14:00 Horas - rua monsenhor domingos–242–aquisição do edi-
tal pelo endereço eletrônico www .saaecaete .com .br - Informações pelo 
telefone 0XX-31-3651 .5100 . Caeté-mG, 20/03/2 .017 . benedito E . de 
Castro - Presidente da C .P .l .

Tomada dE PrEços Nº: 017/2 .017
o saaE Caeté/mG – objetivo: Contratação de empresa para aquisição 
de materiais para construção em geral . abertura 19 de abril de 2 .017, 
às 14:00 Horas - rua monsenhor domingos–242–aquisição do edi-
tal pelo endereço eletrônico www .saaecaete .com .br- Informações pelo 
telefone 0XX-31-3651 .5100 . Caeté-mG, 20/03/2 .017 . benedito E . de 
Castro - Presidente da C .P .l .

7 cm -22 940279 - 1
SAAE-SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 

DE GoVErNADor VALADArES/mG
EXTraTo dE CoNTraTo Nº 20161017-29 –adITIVo Nº 
01– QualITaTIVo
 ParTEs: saaE/GV – CoNTraTada: aNdErmaC TErraPla-
NaGEm lTda .objeto: execução de serviços de desassoreamento das 
áreas de captação da ETa Central e Vila Isa, incluindo limpeza dos 
desarenadores e tanques de sucção . Governador Valadares, 22 de março 
de 2017 . (a): alcyr Nascimento Junior - diretor Geral do saaE .

2 cm -22 939920 - 1
SAAE-SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 

DE GoVErNADor VALADArES/mG
EdITal ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 027/2017

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 017/2017
o saaE – serviço autônomo de Água e Esgoto do município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o Processo lici-
tatório nº 027/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 017/2017 
- tipo menor preço global, que tem por objeto a loCaçÃo dE 
GalPÃo .
o Edital encontra-se disponível no site: www .saaegoval .com .br, 
podendo ser obtido também através do email licitacao@saaegoval .
com .br .
o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 06 de abril de 
2017 .
Governador Valadares, 22 de março de 2017 . (a): alcyr Nascimento 
Júnior - diretor Geral do saaE .

4 cm -22 940345 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 

ESGoTo DE PiumHi-mG:
PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 02/2017 – ProCEsso lICITaTÓrIo 
nº 99/2017 -mENor PrEço Global . o saaE PIumHI através 
da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame para a 
contratação de empresa especializada para a realização de análises da 
qualidade da água para abastecimento público, em cumprimento às exi-
gências da PorTarIa 2 .914/2011 do mINIsTÉrIo da saÚdE 
E rEsoluçÃo CoNama Nº 357 dE 17 dE março dE 2005 - 
arTIGo 15, Para ÁGuas doCEs ClassE II; e análises quími-
cas em amostras de esgoto, do município de Piumhi incluindo distritos, 
englobando a adequada coleta, preservação e transporte das amostras, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência em Anexo 
I . Início da sessão de lances: 11/04/2017 às 10:00 hs . local de retirada 
e realização do Edital: No site www .licitanet .com .br e www .saaepiu-
mhi .com .br  . Fone: (37)3371-1332 . Piumhi-mG, 22/03/2017 . maria 
das Graças Ferreira barros Goulart-Pregoeira .

4 cm -22 940198 - 1

TrANSGEr S/A – TrANSPorTES GErAiS rEuNiDoS.
 CNPJ 00 .375 .461/0001-49 . NIrE 31300010856 . Edital de Convo-
cação aGo – 2ª Convocação . Ficam os acionistas convocados para 
a assembléia Geral ordinária, a se realizar na sede da Cia, à rua 
buri 121, salas 201/204, b . Cachoeirinha, bH-mG, no dia 29/03/2017 
às 15 horas, para deliberar sobre: 1) Exame, discussão e votação das 
demonstrações Financeiras e destinação dos resultados relativos ao 
exercício encerrado em 31/12/2016; 2) Eleição do Conselho Fiscal e 
fixação da remuneração dos seus membros; 3) Fixar a remuneração 
dos administradores; 4) outros assuntos de interesse da sociedade . 
as procurações para representação na assembléia deverão ser proto-
coladas na Cia . até 48 horas antes da sua realização . belo Horizonte, 
22 de março de 2017 . Joaquim augusto Nahas - Presidente Conselho 
administração .

3 cm -22 940163 - 1
SiNDiCATo DoS CorrETorES DE imÓVEiS Do 

ESTADo DE miNAS GErAiS – SiNDimÓVEiS/mG -
EdITal dE CoNVoCaçÃo Para rEColHImENTo da CoN-
TrIbuIçÃo sINdICal urbaNa - EXErCÍCIo 2017 dos Cor-
rETorEs dE ImÓVEIs EmPrEGados (CElETIsTas) - Pelo pre-
sente Edital, o Presidente do sindicato dos Corretores de Imóveis do 
Estado de minas Gerais, CNPJ: 17 .471 .152/0001-75, código sindical: 
912 .012 .231 .07020-2 no uso de suas atribuições estatuárias e atendendo 
ao que dispõe o art . 605 da Consolidação das leis do Trabalho - ClT, 
comunica as Empresas Imobiliárias do Estado de minas Gerais, que por 
força do artigo 582 da ClT, deverão proceder ao desconto da folha de 
pagamento de seus Empregados Corretores de Imóveis, relativo ao mês 
de março de 2017, a CoNTrIbuIçÃo sINdICal prevista no art . 579 
da ClT, com a observância, ainda, dos demais artigos do Capítulo III da 
ClT e da Portaria n° 488, de 23/11/2005, do ministério do Trabalho e 
Emprego - mTE . a importância a ser descontada deverá corresponder a 
1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um de seus empregados, 
sindicalizados ou não, percebidos no mês de março do corrente ano (art . 
580, inciso I), e o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de abril de 
2017, nos estabelecimentos financeiros credenciados, em favor deste 
Sindicato profissional, com a posterior remessa dos seguintes documen-
tos: 1) . relação nominal dos empregados contribuintes, indicando do 
salário percebido no mês de desconto, com o respectivo valor reco-
lhido; 2) . GrCsu - Guia de recolhimento da Contribuição sindical 
Urbana, devidamente quitada (conforme preceitua o §2 do artigo 583 
da ClT) . as guias de recolhimento já estão sendo expedidas, devendo 
as empresas que não as receber até o dia 31 de março de 2017, solicitá-
las através do contato (31) 3219-1000 ou através do email secretaria@
sindimoveismg .com .br - belo Horizonte, 16 de março de 2017, Paulo 
Cesar dias de souza, Presidente .

7 cm -21 939598 - 1
 HoTEL GuANABArA (SÃo LourENÇo) SA

av . Getulio Vargas, 423-Centro-são lourenço/mG- ata aGo- aviso 
de Convocação-1-Encontram-se a disposição dos srs . acionistas, na 
sede social à av .Getulio Vargas, 423 em são lourenço/mG, os docu-
mentos, a que se refere o art . 133 da lei n . 6404/76 .2-Ficam os srs . 
acionistas convocados para a assembléia geral ordinária que será reali-
zada no dia 25/04/2017 ás 09:00 hs na sede social a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:a) discussão e votação do relatório da 
administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial encer-
rado em 31/12/2016 .b) eleição dos membros da diretoria e do conse-
lho fiscal para o exercício de 2017 bem como fixação dos respectivos 
honorários .c) conseqüente reforma dos estatutos sociais .d) assuntos de 
interesse geral da sociedade .são lourenço/mG 14/03/2017- as) Car-
men sabra barcia- diretora Presidenta .

3 cm -16 937587 - 1

TriBuTo CoNSuLToriA FiSCAL LTDA
Edital de Convocação - Ficam os sócios da Tributo Consultoria Fis-
cal ltda - CNPJ 21 .944 .483/0001-52 convocados para reunirem-se 
em assembleia Geral de sócios, a realizar-se às 10:00 horas do dia 
30 de março de 2017, na rua Califórnia, 94 – 1° andar – bairro sion - 
em belo Horizonte – mG – CEP 30315-500, para deliberarem sobre a 
liquidação de quotas, em razão de falecimento de sócio, com a formali-
zação da competente alteração contratual . belo Horizonte, 22 de março 
de 2 .017(ass .) a administração .

2 cm -21 939450 - 1

EXPrESSo TrANSAmAZoNAS S.A. –
CNPJ 21 .137 .211/0001-40

assembleia Geral ordinária – Convocação - Ficam convocados os srs . 
acionistas a reunirem-se em aGo a se realizar no dia 28 .04 .17, às 10 
horas, na sua sede social, à rua Pernambuco, 353, sala 803, bairro 
Funcionários, em belo Horizonte, mG, com a seguinte ordem do dia: 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 .12 .16; b) deliberar sobre a destinação de resultados e a distribuição 
de dividendos referentes ao exercício de 2016; c) fixar os honorários da 
diretoria; d) tratar de assuntos gerais . aVIso: os documentos perti-
nentes a ordem do dia encontram-se à disposição dos srs . acionistas na 
sede da Cia . nos termos do art . 133 da lei das s .a . belo Horizonte, 15 
de março de 2017, a diretoria .

3 cm -20 939024 - 1

10 cm -22 940219 - 1

TBIT TECNOLOGIA S.A.
CNPJ: 10.453.381/0001-18

(Em milhares de Reais)
ATIVO 2015 2016
CIRCULANTE  1.160  719
Disponível  826  36
Contas a receber de clientes  6  38
Impostos a recuperar  10  55
Adiantamentos a fornecedores  27  60
Estoques  291  530
NÃO CIRCULANTE  142  134
Imobilizado  126  119
Intangível  16  15
TOTAL DO ATIVO  1.302  853
PASSIVO 2015 2016
CIRCULANTE  128  264
Fornecedores  24  58
Obrigações tributárias  6  46
Obrigações trabalhistas  98  103
Empréstimos e financiamentos curto prazo  -  57
NÃO CIRCULANTE  -  93
Empréstimos e financiamentos  -  93
Passivo fiscal diferido  -  -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.174  496
Capital social  14  15
Reserva de Capital  1.596  2.095
Reservas de lucros  (436)  (1.614)
TOTAL DO PASSIVO E PL  1.302  853

Demonstração dos Resultados (Em milhares de Reais)
 2016 2015
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS  120  476
Custo das mercadorias vendidas  (11)  (131)
LUCRO BRUTO  109  345
Despesas Comerciais  (407)  (739)
Despesas administrativas e gerais  (463)  (778)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas  (4)  (7)
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS  (874)  (1.524)
Resultado Financeiro  42  -
RESULTADO ANTES DO IR E
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (723)  (1.179)
Imposto de renda e contribuição social  -  -
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  (723)  (1.179)

11 cm -20 938700 - 1

Ficam convocados os senhores acionistas da Mercantil do Brasil 
Financeira S. A. - Crédito, Financiamento e Investimentos para 
a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de abril de 
2017, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 

discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: I -  Demonstrações 

dos  juros sobre capital próprio,  relativos ao 2º semestre de 2016,  a 

deve ser depositado, contra recibo, na Sede da Sociedade, até 05 
(cinco) dias antes da data da Assembleia. Na forma da ICVM 

 
www.cvm.gov.br. De acordo com a ICVM nº 282, de 26/06/1998, 

múltiplo é de 7% (sete por cento) do capital votante.Belo Horizonte, 

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

CNPJ  33.040.601/0001-87
COMPANHIA ABERTA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

11 cm -20 938695 - 1

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A.
CNPJ  34.169.557/0001-72
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Mercantil 
de Investimentos S. A., para a Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 24 de abril de 2017, às 15:00 (quinze) horas, na 
sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo 

encerrado em 31/12/2016, publicadas no “Minas Gerais” e no 

“Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, edição de 16/03/2017; 

Capital próprio, referente ao segundo semestre de 2016 a serem 
pagos em  29/03/2017. II –  Eleição dos membros do Conselho 
de Administração. III – Remuneração dos administradores. IV 
– Mudança de jornal para publicações legais. Para participar da 

a representação, inclusive contrato social ou estatuto social. Os 
acionistas que detenham ações custodiadas na BM&F Bovespa 

normas estatutárias, quando da representação do acionista por 
mandatário, o respectivo instrumento de procuração deve ser 
depositado, contra recibo, na Sede da Sociedade, até 05 (cinco) dias 
antes da data da Assembleia.  Na forma da ICVM 481/09, toda a 
documentação pertinente às matérias deste Edital encontra-se 

gov.br. De acordo com a ICVM nº 282, de 26/06/1998, o percentual 

8% (oito por cento) do capital votante. Belo Horizonte, 15 de março 
de 2017. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Mauricio de 
Faria Araujo, José Ribeiro Vianna Neto, Luiz Henrique Andrade de 

CoNSELHo DE SECrETAriAS muNiCiPAiS 
DE SAÚDE DE miNAS GErAiS

EdITal dE CoNVoCaçÃo
assEmblÉIa GEral EXTraordINÁrIa

CosEms rEGIoNaIs

o Conselho de secretarias municipais de saúde – CosEms mG, atra-
vés das diretorias Executivas dos 28 (vinte e oito) CosEms rEGIo-
NAIS, de acordo com o Estatuto no Artigo 6º, I c/c 16§3º, convoca 
todos os membros para a assembleia Geral Extraordinária . Pauta: 1- 
Eleição da diretoria Executiva do Cosems regional . Edital disponível 
no site: www .cosemsmg .org .br .

belo Horizonte, 22 de março de 2017 .

lúcio alvim
secretário municipal de saúde de Goianá

Presidente da Comissão Eleitoral
4 cm -21 939743 - 1

DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA E 
ESGoTo DE PoÇoS DE CALDAS/mG

 dispensa de licitação nº 002/2017 – Processo nº 029/2017

o diretor Presidente do departamento municipal de Água e Esgoto de 
Poços de Caldas – mG, no uso de suas atribuições legais, considerando 
a justificativa anexa ao processo, o parecer jurídico favorável, e enqua-
drando a situação no art . 24, inciso VI da lei Federal nº 8666/93 para 
reforma de 2 (dois) conjuntos moto bombas de esgoto, tipo submersí-
vel, marca abs (m/sulZEr), modelo aFP 1501 m 860/4, nº de série 
47106 e 47107, decide: Adjudicar, Ratificar e Homologar a proposta da 
empresa W.K.L. Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda , inscrita 
no CNPJ sob nº 61.112.868/0001-78, pelo valor total de R$ 97.000,00 
(noventa e sete mil reais); Prazo de Entrega/Execução: 30 (trinta) dias; 
Condições de pagamento: 10º (décimo) dia útil; dotação orçamentária: 
04 .02 .01 .17 .512 .1702 .6 .003 .3390 .39 .00 – 1251- Poços de Caldas, 22 
de março de 2017 – antônio roberto menezes – diretor Presidente

4 cm -22 940114 - 1

EmPrEENDimENToS imoBiLiárioS SÃo JoSÉ LTDA – 
Praça ruI barbosa, Nº . 300 – 6º . aNdar – sala 609 – CEN-
Tro – 38 .010-240 - ubEraba-mG – CNPJ 25 .421 .421/0001-17-
=assEmblÉIa GEral ordINÁrIa E EXTraordINÁrIa 
– CoNVoCaçÃo
são convocados os senhores sócios a se reunirem em assembleia Geral 
ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 30 de março 2017, às 
18:30 (dezoito e trinta) horas, em primeira convocação com a presença 
de sócios que representem 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital com 
direito a voto, e em segunda convocação às 19:00 horas, com qualquer 
número de sócios (cláusula décima do Contrato social), a se realizar 
na sala de Treinamento do Hospital são José (anexo ao faturamento) 
rua santo antônio, 62– Centro - uberaba-mG, para deliberarem sobre 
a seguinte ordEm do dIa:
1-assEmblÉIa GEral ordINÁrIa:
 discussão e aprovação do orçamento para o exercício seguinte Cláu-
sula décima – “b” do Contrato social;
 relatório da gestão, exame, discussão e aprovação do balanço da 
sociedade do exercício de 2016;
 outros assuntos de interesse da sociedade .

2-assEmblÉIa GEral EXTraordINÁrIa
 alteração da composição societária da sociedade;
 alienação de cotas;
 discussão e aprovação de cisão parcial ou total da empresa, e ou 
alternativas;
 outros assuntos de interesse da sociedade .

uberaba (mG) 06 de março de 2017
 luIZ FlÁVIo lEITE rodrIGuEs da CuNHa

diretor Presidente e administrativo
7 cm -17 938649 - 1

FuNDAÇÃo DE APoio À uNiVErSiDADE 
FEDErAL DE SÃo JoÃo DEL rEi – FAuF

Torna público a todas as empresas interessadas em participar do Pre-
gão Eletrônico nº  . 001/2017 – aquisição de Computadores e Impres-
soras - a alteração no ComprasNet incluindo a utilização do tratamento 
do decreto 7 .174/10 , com consequente alteração da data da sessão 
pública, inicialmente prevista para 24/03/2017, às 09:00h . a sessão do 
pregão ocorrerá no dia 05/04/2017, às 09:00h, no site http://www .com-
prasgovernamentais .gov .br . Informações: comprasfauf@ufsj .edu .br – 
lilian silva, Pregoeira .

3 cm -22 940303 - 1

FuNDAÇÃo HoSPiTALAr Do muNiCÍPio
DE VArGiNHA - FHomuV

aVIso dE lICITaçÃo – Fundação Hospitalar do município de Var-
ginha – FHomuV, torna público a abertura do procedimento: lici-
tação nº 031/2017 – Pregão Presencial nº 030/2017 – do tipo”menor 
Preço”, tendo por objeto a Contratação de serviços médicos de radio-
logia Especializados em Tomografia Computadorizada, mediante as 
condições estabelecidas em Edital . data da sessão: dia 05/04/2017, às 
8h . retirada do Edital: www .fhomuv .com .br .Informações: (035) 3690-
1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv .com .br .
aVIso dE lICITaçÃo – Fundação Hospitalar do município de Var-
ginha – FHomuV, torna público a abertura do procedimento: licitação 
nº 032/2017 – Pregão Presencial nº 031/2017 – do tipo”menor Preço”, 
tendo por objeto o registro de Preços para a aquisição de material 
médico Hospitalar (semipermanente e descartável), mediante as con-
dições estabelecidas em Edital . data da sessão: dia 06/04/2017, às 8h . 
retirada do Edital: www .fhomuv .com .br .Informações: (035) 3690-
1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv .com .br .

4 cm -22 940302 - 1

 FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE CuLTurA, LAZEr E 
TuriSmo – FumCuLT – CoNGoNHAS – mG–

rETIFICaçÃo- 1º alTEraçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal – 
rEGIsTro dE PrEços Nº FumCulT/001/2017 – Contratação de 
empresa, através da locação de sistema de sonorização e iluminação, 
para atender a FumCulT . maiores esclarecimentos poderão ser obti-
dos junto ao setor de Contratos e licitações da FumCulT, pelo tele-
fone (31)3731-3314, no horário de 08:00 as 10:00 horas e de 13:00 às 
17:00 horas, de segunda à sexta-feira . dener alexandro Pereira-Presi-
dente da CPJl .22/03/2017 .

3 cm -22 940021 - 1

GESTHo – GESTÃo HoSPiTALAr S/A
CNPJ sob n .º 03 .490 .958/0001-04 – NIrE 3130001429-1 . aviso aos 
acionistas . acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede 
desta companhia, na av . Presidente antônio Carlos, 1 .694, 8º andar, 
bairro Cachoeirinha, belo Horizonte/mG- CEP 31130-122, os docu-
mentos a que se refere o artigo 133 da lei 6 .404/76, relativos ao Exer-
cício social encerrado em 31 .12 .2016 . belo Horizonte, 20 de março 
de 2017 . (a) augusto da Cunha Campos Gonçalves - diretor Presi-
dente . (a) rodrigo martins sales - diretor Técnico .
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