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Publicações de Terceiros

Automotiva Usiminas S.A. -

Automotiva

Aos Administradores e Acionistas Automotiva Usiminas S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da Automotiva Usiminas
S.A. (a “Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras

Minas Gerais - Caderno 3
CNPJ n° 01.002.612/0001-86

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraucluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrade ou por erro. Responsabilidade dos auditores independentes:
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou por
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas deerro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles intermonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das deacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
monstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimennormas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e
tos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação
de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedidas políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
mentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresene das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
tação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditaprocedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, inmos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para

fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Automotiva Usiminas S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Belo Horizonte, 13 de março de 2013
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 “F” MG

Carlos Augusto da Silva
Contador
CRC 1SP197007/O-2 “S” MG
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SIPCAM UPL BRASIL S/A

CNPJ: 23.361.306/0001-79
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas, em conformidade com as disposições legais e acionárias, apresentamos a V.sas. o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2012, a demonstração dos resultados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do
uxo de caixa para o ano ndo naquela data onde poderão constatar a situação da sociedade. Esta diretoria se coloca a inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer informações e esclarecimentos que julgarem necessários. Uberaba 28 de Março de 2013.
Demonstração dos uxos de caixa Exercício ndo em 31 de dezembro de 2012
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
Passivo
31/12/2012
31/12/2011
Ativo
31/12/2012
31/12/2011
Circulante
2012
2011
Circulante
Empréstimos e nanciamentos
100.168
119.445
Atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
20.327
14.249
Fornecedores nacionais
8.124
10.754
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
7.009
(32.037)
Fornecedores no exterior - terceiros
61.701
43.551
Aplicações nanceiras
9.459
4.212
Despesas/(receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa
Fornecedores no exterior - partes relacionadas
52.431
32.469
Resultado na venda de ativo imobilizado
17
Contas a receber de clientes
148.235
123.661
Salários e encargos sociais
3.993
3.110
Ajuste ao valor presente das contas a receber
(493)
1.129
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(9.492)
(8.314)
Impostos a recolher
1.164
703
Depreciação e amortização
3.690
3.897
Estoques
35.359
32.798
Instrumentos nanceiros derivativos
177
55
Ajuste ao valor presente das contas a pagar
(533)
(65)
Outras obrigações
5.045
4.715
Impostos a recuperar
13.678
32.030
Redução/(aumento) em ativos operacionais
Total do passivo circulante
232.803
214.802
Contas a receber de clientes
(21.104)
12.128
Outras contas a receber
1.637
1.521
Não circulante
Estoques
(2.561)
(11.287)
Total do ativo circulante
219.203
200.157
Empréstimos e nanciamentos
8.215
2.129
Impostos a recuperar
(6.815)
(3.880)
Empréstimos de partes relacionadas
1.409
Não circulante
Ativos disponíveis para venda
(69)
30
Provisão
para
demandas
judiciais
548
2.681
Contas a receber de clientes
1.866
3.688
Outras contas a receber
(116)
738
Total do passivo não circulante
8.763
6.219
Aumento/(redução) em passivos operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(15)
(37)
Patrimônio líquido
Fornecedores nacionais
(2.097)
(8.083)
Capital social
145.124
127.124
Impostos a recuperar
25.946
779
Fornecedores no exterior
38.112
(1.583)
Prejuízos acumulados
(45.444)
(49.817)
Ativos disponíveis para venda
4.936
4.867
Provisão
para
perdas
com
hedge
122
(2.275)
Total do patrimônio líquido
99.680
77.307
Imposto de renda e contribuição social diferidos
35.197
36.636
Provisão para demandas judiciais e outras obrigações
(1.753)
1.504
Total do passivo e patrimônio líquido
341.246
298.328
Salários e encargos sociais
883
432
Depósitos judiciais
914
964
Demonstração do resultado Exercício ndo em 31 de dezembro de 2012
Impostos
Pagos
(736)
(620)
68.844
46.897
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Caixa gerado/(utilizado) nas atividades operacionais
13.539
(39.955)
Investimentos
15
15
Atividades de investimento
2012
2011
Receita operacional líquida
272.033
168.499
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(5.614)
(3.147)
Imobilizado
31.828
31.096
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
(204.922)
(124.780)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado
8
Intangível
18.515
16.733
Lucro bruto operacional
67.111
43.719
Aplicações nanceiras
(5.247)
(4.212)
Diferido
2.841
3.430
Receitas (despesas) operacionais:
Caixa utilizado nas atividades de investimento
(10.861)
(7.351)
Total ativo não circulante
122.043
98.171
Despesas com vendas
(12.699)
(17.953)
Atividades de nanciamento
Despesas gerais e administrativas
(12.627)
(12.628)
Aumento de capital
18.000
48.000
Total do ativo
341.246
298.328
Outras receitas (despesas), líquidas
(929)
(3.900)
Pagamento de nanciamentos e empréstimos, líquido de ingressos
(14.600)
(18.479)
(26.255)
(34.481)
Caixa
gerado
pelas
atividades
de

nanciamento
3.400
29.521
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Lucro antes das despesas e receitas nanceiras e
Exercício ndo em 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de reais)
Aumento/(redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa
6.078
(17.785)
do imposto de renda e contribuição social
40.856
9.238
Capital
Prejuízos
Despesas nanceiras
(58.647)
(84.301)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
14.249
32.034
Receitas

nanceiras
24.800
43.026
Caixa e equivalentes de caixa no nal do exercício
20.327
14.249
social
acumulados
Total
(33.847)
(41.275)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa
6.078
(17.785)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
7.009
(32.037)
Saldos em 31 de dezembro de 2010
79.124
(17.223)
61.901
Imposto de renda e contribuição social
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aumento de capital
48.000
48.000
Corrente
(1.197)
Presidente: Alberto Mayer
Diferido
(1.439)
(557)
Prejuízo do exercício
(32.594)
(32.594)
Conselheiros: Roberto Liviero, Stefano Cartacci Servici, Francesco Giulio Ciocca, Lalit
(2.636)
(557)
Mohan Khulbe, Jimmy E. Dadrewalla, Bharat Dutia e Farokh Hilloo.
Lucro (prejuízo) do exercício
4.373
(32.594)
Saldos em 31 de dezembro de 2011
127.124
(49.817)
77.307
Número de ações
1.601.955.558 1.299.406.634
DIRETORIA
Aumento de capital
18.000
18.000
Lucro líquido (prejuízo) por lote de mil ações - em reais
2,73
(2,51)
Diretor Superintendente: Luiz José Fraga Moreira Traldi
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
4.373
(32.594)
Lucro do exercício
4.373
4.373
Diretor Administrativo Financeiro: Adilson da Cruz
Outros resultados abrangentes
Diretor Comercial: Edward Adolf Achterberg
Saldos em 31 de dezembro de 2012
145.124
(45.444)
99.680
Resultados abrangentes
4.373
(32.594)
Contador: Edmarcos Aparecido Brito Elias - CRCMG: 067.520/O-5 1 “S” SP
48 cm -28 400469 - 1

AlcoA AluMÍNIo S .A .

companhia de capital Fechado
CNPJ Nº 23.637.697/0001-01
NIRE: 31.3.0003530-1
EdITAl dE coNVocAçÃo
Ficam os acionistas da Alcoa Alumínio S.A. convocados a se reunir
em Assembléia Geral Extraordinária no dia 04 de abril de 2013, às
09:00 horas, na sede da Companhia, no Km. 10 da Rodovia Poços de
Caldas/Andradas, Município de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais. Na ocasião será examinado, discutido e votado o assunto
constante da seguinte Ordem do Dia: 1. Proposta de aumento
de capital social da Companhia e eventual subscrição de ações.
2. Eventual alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
3. Outros assuntos de interesse da Companhia.
Poços de Caldas, 26 de março de 2013.
A diretoria .
4 cm -26 399048 - 1

cNPJ 23 .637 .093/0001-65 - NIRE 3130003736-3
Aviso aos acionistas
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na Av. Antônio
Togni nº 2441 – Poços de Caldas/MG, os documentos a que se refere
o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2012.
Poços de Caldas, 27 de março de 2013.
A Diretoria
3 cm -27 399881 - 1
BANCO RURAL MAIS S.A.
CNPJ Nº 33.074.683/0001-80/ NIRE 31300018661
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Acionistas doBanco Rural Mais S.A., para a
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08 (oito) do
mês de abril do ano de 2.013 às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), na sede social situada na Rua Rio de Janeiro, 927 - 15º andar/
parte, Centro da cidade de Belo Horizonte/MG, a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos:1- Alteração do estatuto Social da instituição relativamente ao Capítulo III, da Administração da sociedade;2Aumento do capital social da companhia, mediante subscrição particular de ações, com integralização em moeda corrente do país e à
vista;3- Alteração do caput do artigo 5º do Diploma Social;4 - Alteração da razão social da empresa;5- Alteração do caput do artigo 1º
do Diploma Social;6- Assuntos gerais.Na forma do artigo 9º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir desta
data e até a realização do conclave. Belo Horizonte, 27 de março de
2.013.Wanmir Almeida Costa, Diretor.

CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF 17.161.464/0001-82 - NIRE 3130004265-1
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam os senhores acionistas daCIMCOP S/A – Engenharia e Construções convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em seqüência, no dia 12 de Abril
de 2013, às 09 h. (nove horas) em primeira convocação, ou às 10h00min
(dez horas) em segunda convocação, em sua sede social à Rua Walfrido
Mendes, nº 400 – Bairro Califórnia, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre as seguintes pautas:Pauta da Assembléia Ordinária – A)
Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e
demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2012; B) - Proposta da Diretoria sobre destinação
do saldo à disposição da Assembléia; C) - Eleição dos membros do
Conselho de Administração e fixação de sua remuneração; D) - Outros
assuntos de interesse da sociedade.Pauta da Assembléia Extraordinária – A) - Aumento do capital social para R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) mediante incorporação de lucros acumulados; B) - Alteração da redação do Artigo 2° do Estatuto Social;
C) - Outros assuntos de interesse da sociedade. Belo Horizonte, 01 de
Abril de 2013. Maria da Conceição Hanriot Miraglia - Presidenta do
Conselho de Administração
5 cm -01 400635 - 1
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha- CISAJE,
por seus administradores abaixo identificados, prorrogam a vigência do
Concurso Processo Seletivo Edital nº 001\2010, que foi homologado
em 02 de abril de 2011 (DOE-MG 02.04.2011), por 02 (dois) anos, nos
termos da Cláusula 1.3 do edital e art. 37, III da CF/88. Diamantina
(MG) 01.04.2013. Irineu Gomes Soares - Presidente do CISAE e Cácia
Regina Sales Guedes - Secretária Executiva.
2 cm -01 400946 - 1

CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A.
CNPJ 16.554.560/0001-28 – NIRE 3130000639-5
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, na Rodovia
MG 10, Km. 24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2012.
Vespasiano, MG, 26 de março de 2013.
(a) Flávio de Lima Vieira – Diretor Presidente

CISASF, torna publico a realização de Licitação na Modalidade: TP nº
003/2013, no dia 18/04/2013, às 10:00hs na sede do CISASF, situada na
Rua Cel. José Thomaz, nº 800, Centro, Luz/MG, cujo objeto é a Contratação de empresa para abastecimento e fornecimento de oxigênio medicinal para uso no HPB em Moema/MG no exercício de 2013. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta, poderão ser
entregues no endereço acima, até às 09:45hs, do dia 18/04/2013. TP nº
004/2013, no dia 18/04/2013, às 14:00hs na sede do CISASF, situada na
Rua Cel. José Thomaz, nº 800, Centro, Luz/MG, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cirurgias
geral eletivas para serem realizadas no HPB em Moema para o exercício
de 2013. Pregão Presencial nº 001/2013, no dia 18/04/2013, às 16:00hs
na sede do CISASF, situada na Rua Cel. José Thomaz, nº 800, 2º andar,
Centro, Luz/MG, cujo objeto é a Aquisição de Material de escritório
para manutenção do Hospital Professor Basílio e sede do CISASF no
ano de 2013. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e
proposta, poderão ser entregues no endereço acima citado, até às 16:00
horas, do dia 18/04/2013. Os envelopes contendo a documentação de
Habilitação e proposta, poderão ser entregues no endereço acima, até às
13:45hs, do dia 18/04/2013. Os interessados poderão adquirir o Edital
no site www.cisasf.org.br, ou obter informações no horário de 08:00 às
17:00 horas de 2ª à 6ª, pelo tel. 37 3421-3109.

2 cm -26 399040 - 1

5 cm -01 400594 - 1

4 cm -27 400142 - 1

COMPANHIA RENASCENÇA INDUSTRIAL
CNPJ 17.276.007/0001-33
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Renascença Industrial, para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 10 de abril de 2013, às dez (10:00)
horas, no escritório localizado na Av. Gal. David Sarnoff, 5005-B,
Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, a fim de discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: Em Assembléia Geral Ordinária: 1
– Demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2012; 2 – Eleger os membros da Diretoria e do Conselho
Consultivo. Em Assembléia Geral Extraordinária: 1 – Deliberar sobre
a prestação de garantias reais em favor de terceiros; 2 – Outros assuntos de interesse social. Contagem, 25 março de 2013. (a) Diretoria.
4 cm -25 398438 - 1
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência
do Nordeste e Jequitinhonha – CISNORJE - AVISOS DE LICITAÇÃO
- O CISNORJE torna pública a realização do Pregão (Presencial) n°
012/2013, dia 16/04/2013, às 08 horas – Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. O CISNORJE torna pública a realização do Pregão (Presencial) n° 013/2013, dia 17/04/2013, às 08 horas – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GASES MEDICINAIS. Íntegra dos editais e demais informações atinentes aos certames encontram-se à disposição dos interessados na sala
da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Alfredo Sá, nº 4319,
Bairro Vila Pedrosa, Prédio SAMU, Teófilo Otoni/MG - MG, tele/fax
(0xx33)3521-0508/3536-4032, nos dias úteis, horário de 08:00 às 17:30
horas ou através do site www.licitanaweb.com.br – www.cisnorje.
saude.mg.gov.br e pelo email: licitação@cisnorje.saude.mg.gov.br .
RATIFICAÇÃO – Dispensa n° 005/2013 – O Presidente do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha - CISNORJE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa nº
005/2013, processada com fundamento no artigo 24, II, e § Único da
Lei Federal nº 8.666/93, e ainda com base no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica, para que se proceda a contratação da empresa PADARIA TELY LTDA – CNPJ: 03.814.903/0001-02, com o valor global
de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), para fornecimento de
lanches. Extrato do Contrato nº 010/2013 - Contratada: E & L Produções de Software Ltda – Valor: 28.750,00 – Data: 14/03/2013 – Vigência: 31/12/2013 – Referência: Tomada de Preços nº 001/2013 - Objeto:
concessão de licença de uso de softwares de gestão administrativa e
financeira, bem como os serviços de implantação, conversão de dados,
treinamento, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, atendimento e suporte técnico, para
os softwares de contabilidade, recursos humanos, almoxarifado, patrimônio, compras, licitações e contratos, frotas. Extrato do Contrato nº
011/2013 - Contratada: Rorauto Mecânica & Peças Ltda-ME – Valor:
lote 01 - 18% de desconto para peças e R$ 55,00 o valor da hora/homem
para mão de obra; lote 02 - 21% de desconto para peças e R$ 55,00 o
valor da hora/homem para mão de obra e lote 03 - 10% de desconto
para peças e R$ 50,00 o valor da hora/homem para mão de obra – Data:
14/03/2013 – Vigência: 31/12/2013 – Referência: Pregão Presencial nº
007/2013 - Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos da frota do Cisnorje na região de Teófilo Otoni,
com fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais
de fábrica. Extrato do Contrato nº 012/2013 - Contratada: IT One Tecnologia da Informação Ltda – Valor: 90.000,00 – Data: 19/03/2013 –
Vigência: 31/12/2013 – Referência: Cisnorje como órgão participante
na Ata de Registro de Preços do Consórcio Intermunicipal Aliança para
a Saúde - CIAS – Processo Licitatório nº 004/2012 - Pregão Presencial
nº 004/2012- Objeto: fornecimento de computadores. Extrato do Contrato nº 013/2013 - Contratada: Leonardo Versiani Haueisen – Valor:
5.450,00 – Data: 26/03/2013 – Vigência: 31/12/2013 – Referência:
Dispensa nº 004/2013- Objeto: prestação de serviços de manutenção

e conservação do prédio do Cisnorje. Extrato da Ata de Registro de
Preços nº 010/2013 - Fornecedor: Bigcard Administradora de Convênios e Serviços Ltda – Valor: -1,11% (um vírgula onze por cento negativo), incidirá sobre o valor mensal do faturamento – Data: 18/03/2013
– Vigência: 12 meses – Referência: Pregão Presencial nº 005/2013 Objeto: registro de preços para futura e eventual prestação de serviços
de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos, por
meio da implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para abastecimento em rede credenciada de
postos, localizados no interior do estado de minas gerais, da frota de
veículos do Cisnorje. T. Otoni, 01 de abril de 2013 – Vicente Alves
Guedes – Presidente do CISNORJE.
14 cm -01 400500 - 1
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ 17.250.986/0001-50 – NIRE 31300036278
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, na Rodovia
MG 10, Km 24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2012.
Vespasiano, MG, 26 de março de 2013.
(a) Flávio de Lima Vieira – Diretor Presidente
2 cm -26 399044 - 1
CONVAP MINERAÇÃO S.A.
CNPJ 17.250.994/0001-05 – NIRE 3130004618-4
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, na Rodovia
MG 10, Km 24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2012.
Vespasiano, MG, 26 de março de 2013.
(a) Flávio de Lima Vieira – Diretor Presidente
2 cm -26 399053 - 1
A RF Locação e Comércio Ltda., CNPJ 09.433.735/0001-83, com sede
à Rua Rio Novo nº 19- Bairro Lagoinha BH/MG através de seu representante legal Cláudio C. Barsante CPF nº 143.406.666-53, manifesta
o interesse na utilização de uma área de propriedade da COPASA MG
medindo 1,00m2, localizada na Estação R9, topo do reservatório na
Rua Maria Raimunda Pereira, s/n com Rua Porfírio Moreira Góis Bairro Savassi, no município de Ribeirão das Neves - MG, para instalação repetidora de Sistema de radiocomunicação e que para tal pagará o
custo mensal de R$250,16 por um período de 05 cinco anos.
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BHTRANS – AVISO DE LICITAÇÃO – CP n.º 02/2013 – A Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS torna público que
realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do
tipo MAIOR OFERTA, objetivando a contratação de empresa para subconcessão do serviço público de remoção e guarda de veículos automotores apreendidos ou removidos, em razão de infração à legislação de
trânsito ou descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos
municipais de transporte público, no município de Belo Horizonte, de
acordo com o seguinte: Entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta Comercial: até as 9h45 do dia 03/05/2013. Sessão de abertura
(Documentos de Habilitação): dia 03/05/2013 às 10 horas. Local: Sala
de licitações da BHTRANS – Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900,
Prédio 1, Buritis, Belo Horizonte/MG. O Edital encontra-se disponível na Internet (www.bhtrans.pbh.gov.br). As empresas interessadas,
caso queiram, poderão retirar cópia reprográfica do Edital na CPLBHTRANS, no horário entre 10h e 15h30, à Av. Engº. Carlos Goulart, 900, Prédio 1, Bairro Buritis, BH/ MG, mediante comprovação de
depósito no valor de R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos), na
Conta n.º 720.000-5 da Agência n.º 1615-2 do Banco do Brasil, a favor
da BHTRANS. As publicações posteriores serão feitas unicamente no
DOM – Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 27 de março de 2013. Isabela Torres M. Ferreira – Presidente
Substituta da CPL.
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