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VALE D’OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A - CNPJ: 65.377.897/0001-12

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO
O ano de 2.013 foi marcado por um cenário econômico bastante in-
certo, começou com muitas expectativas que foram diminuindo ao
longo dos meses. Ainda assim, a Vale D’ouro conseguiu se manter no
mercado e obteve um lucro de R$ 3.619.615,90.
O foco da empresa para o ano de 2.014 continua sendo o investimento
no setor de produção, aumentando suas dependências e e adquirindo
mais um forno, o que permitirá atender a crescente demanda e a ex-
pansão das vendas.
Para o próximo ano a empresa também pretende investir na expansão
e desenvolvimento dos processos internos e externos de divulgação
da marca a fim de melhorar a qualidade de atendimento aos clientes já
existentes e aos novos clientes.
AAdministração mais uma vez agradece aos seus acionistas, clientes,
funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, financiadores, e
comunidades com as quais atua pelo apoio e parceria nesta jornada.

Balanço Patrimonial findo em
em R$

ATIVO 2013 2012 PASSIVO 2013 2012
Ativo Circulante Passivo Circulante
Disponibilidades ............................ 5.192.895,18 4.156.323,32 Financiamentos................................. 929.571,50 749.435,70
Clientes .......................................... 3.074.301,25 2.723.753,94 Fornecedores .................................... 1.554.274,84 1.374.354,46
Outros Créditos .............................. 636.391,09 433.558,87 Obrigações Sociais Trabalhistas....... 207.338,46 339.929,00
Estoques ......................................... 1.727.312,31 915.860,38 Obrigações Tributárias ..................... 640.517,45 365.232,45
Despesas Antecipadas .................... 29.491,98 17.205,47 Outras Obrigações ............................ 152.853,58 167.476,86
Provisões ........................................ 158.441,72 - Total do Circulante......................... 3.642.997,55 2.996.428,47
Total do Circulante ...................... 10.660.391,81 8.246.701,98 Passivo não Circulante
Ativo não Circulante
Realizável à L.P.............................. 631.308,96 - Financiamentos L.P. ......................... 2.366.680,80 1.406.826,94
Investimentos ................................. - -
Imobilizado .................................... 5.745.836,33 4.085.005,43 Total do Passivo não Circulante .... 2.366.680,80 1.406.826,94
Intangível ....................................... - - Patrimônio Líquido
Total do Ativo não Circulante ..... 6.377.145,29 4.085.005,43 Capital Social ................................... 1.500.000,00 1.500.000,00

Reservas de Lucro ............................ 9.527.858,75 6.428.452,00
Total Patrimônio Líquido .............. 11.027.858,75 7.928.452,00

Total do Ativo ............................... 17.037.537,10 12.331.707,41 Total do Passivo + PL ..................... 17.037.537,10 12.331.707,41

Demostração do Resultado finda em

em R$
2013 2012

Vendas de Mercadorias ................ 4.221.023,75 3.427.751,05
Venda de Produtos........................ 22.031.773,60 18.822.566,87
Vendas no Mercado
Externo......................................... 2.969.285,28 1.572.504,60
Receita com Transporte................ 48.097,67 12.287,67
Outras Receitas ............................ 23.368,38 3.712,59
( - )Dedução da Rec.
Bruta............................................. (4.658.551,83) (3.462.353,48)
= Receita Líquida ....................... 24.634.996,85 20.376.469,30
( - ) Custo das Merc.
Vendidas....................................... (14.452.753,97) (11.083.387,92)
= Lucro Bruto............................. 10.182.242,88 9.293.081,38
( - ) Despesas Operacionais.......... (5.658.122,47) (4.666.514,71)
Outras Receitas Operacionais ...... - -
= Lucro antes do Res.
Fiananc........................................ 4.524.120,41 4.626.566,67
Resultado Financeiro ................... (135,07) (261.425,45)
= Lucro antes do IR e CS .......... 4.523.985,34 4.365.141,22
( - ) Imposto de Renda e
Contrib. Social ............................. (904.369,44) (709.100,71)
= Lucro Líquido no Exercício ... 3.619.615,90 3.656.040,51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO
MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01/01/2013 a 31/12/2013
2013

FLUXO DE CAIXADASATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro Líquido antes do IR e CSLL.............................. 4.523.985,34
Ajustes por: ..................................................................
Depreciação e Amortização ......................................... 634.794,69
Provisão para IR e CS.................................................. (904.369,44)
Provisões ...................................................................... -
Ajustes de Exercícios Anteriores .................................
Lucro Ajustado............................................................. 4.254.410,59
Aumento Contas a Receber.......................................... (350.547,31)
Aumento Outros Créditos ............................................ (37.534,84)
Aumento Tributos a Recuperar .................................... (153.053,84)
Aumento Adiantamento a Fornecedores...................... (12.243,54)
Aumento Estoques ....................................................... (811.451,93)
Aumento Despesas Antecipadas .................................. (12.286,51)
Aumento Fornecedores ................................................ 179.920,38
Diminuição Obrigações Trabalhistas ........................... (132.590,54)
Aumento Obrigações Tributárias ................................. 275.285,00
Aumento Outras Obrigações........................................ 143.818,44
Aumento Adiantamento de Clientes ............................ -
Caixa Líquido Gerado pela Atividade Operacionais ... 3.343.725,90

FLUXO DE CAIXADASATIV. DE INVESTIMENTOS
Compra de Ativo Imobilizado...................................... (2.295.625,59)
Aumento no RLP ......................................................... (631.308,96)
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ.
de Investimento .......................................................... (2.926.934,55)

FLUXO DE CAIXADASATIV.
DE FINANCIAMENTO

Aumento de Capital ..................................................... -
Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo .......... 180.135,80
Emprestimos e Fianaciamentos de Longo prazo ......... 959.853,86
Distribuição de lucros .................................................. (520.209,15)
Caixa Líquido Consumido
pelas Ativ. de Financiamento .................................... 619.780,51
Aumento Líquido de Caixa e
Equivalente de Caixa ................................................... 1.036.571,86
Caixa e Equivalente de Caixa no
início do Período......................................................... 4.156.323,32
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período .... 5.192.895,18

Alencar Pereira da Costa
Tec. Contabilidade
CRC/MG 18.393

Marisa Soares Lima Praça
Diretora

CPF:000.815.386-85

G. T. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ: 21 .276 .225/0001-45 - NIrE: 3130010177-1

ata da aGE de 21 .11 .2014 . I - Hora e local: Às 16h, na cidade de 
muriaé /mG, à av . monteiro de Castro, 80, apto . 101 . II - Presenças: 
Totalidade dos acionistas . III - mesa: Presidente: maria Vitória do 
amaral braz; secretário: Glauco do amaral braz . VI - ordem do Dia: 
alteração do § Primeiro, do art . 10, do Estatuto social; Inclusão do § 
Quarto, no art . 10, do Estatuto social; e Eleição dos Diretores para os 
anos de 2015 a 2017 . V - Deliberações tomadas por unanimidade: os 
acionistas deliberaram: a) alterar o § Primeiro, do art . 10, do Estatuto 
social para: § primeiro - o mandato da Diretoria será de 3 (três) Exer-
cícios Sociais, definindo-se cada exercício social como de 01 de janeiro 
a 31 de dezembro; b) incluir o § Quarto, no art . 10, do Estatuto social, 
que vigorará com a seguinte redação: § quarto - os Diretores perma-
necerão em seus cargos até a posse dos novos eleitos; e c) na forma do 
art . 10, do Estatuto social, eleger os seguintes Diretores para compor a 
Diretoria para os próximos 3 (três) exercícios sociais, de 01 de janeiro 
de 2015 a 31 de dezembro de 2017: maria Vitória do amaral braz, 
brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada em muriaé/mG, 
à av . monteiro de Castro, 80, apto 101, bairro barra, CEP 36880-000, 
portadora da C .I . nº m-876 .866 (ssP/mG), CPF n . 012 .972 .126-30, 
para Diretora Presidente; e Glauco do amaral braz, brasileiro, casado, 
Diretor de Empresa, residente e domiciliado na cidade de muriaé/ mG, 
na rua Pirapanema, 98, apto 201, bairro barra, CEP 36880-000, por-
tador da C .I . n . m-8 .648 .188 (ssP/mG), CPF 032 .262 .866-09, para 
Diretor Vice Presidente . VI - Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavra-
tura desta ata que, em seguida, foi lida, aprovada por todos e assinada . 
muriaé/mG, 21 .11 .2014 . maria Vitória do amaral braz - Presidente da 
mesa;Glauco do amaral braz - secretário da mesa . acionistas: maria 
Vitória do amaral braz; José braz Neto;Glauco do amaral braz;renzo 
do amaral braz . Visto do advogado: Daniela braz Tambasco mendes 
- oab/mG 77 .566 . JuCEmG sob o nº 5417234 em 25/11/2014 . mari-
nely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

8 cm -05 639386 - 1
oRLY VEÍCuLoS E PEÇAS S/A

 CNPJ: 21 .483 .615/0001-96 - NIrE: 3130010212-2
ata da aGE de 17/11/2014 . I - Hora e local: Às 10h, na cidade de 
muriaé/mG, à av . Cristiano Ferreira Varella, n . 55 . II - Presenças: Tota-
lidade dos acionistas, dispensadas suas convocações nos termos do § 
Primeiro, do art . 9º, do Estatuto social . III - mesa: Presidente: Danilo 
de araujo Tambasco, representante da D .a . Tambasco Participações 
s .a .; secretária: maria Vitória do amaral braz, representante da G . T . 
braz Participações s .a . . VI - ordem do Dia: alteração do § Primeiro, 
do art . 10, do Estatuto social; Inclusão do § Quarto, no art . 10, do 
Estatuto social; e Eleição dos Diretores para os anos de 2015 a 2017 . 
V - Deliberações tomadas por unanimidade: os acionistas deliberaram: 
a) alterar o § Primeiro, do art . 10, do Estatuto social para: § primeiro – 
O mandato da Diretoria será de 3 (três) Exercícios Sociais, definindo-se 
cada exercício social como de 01 de janeiro a 31 de dezembro; b) incluir 
o § Quarto, no art . 10, do Estatuto social, que vigorará com a seguinte 
redação: § quarto – os Diretores permanecerão em seus cargos até a 
posse dos novos eleitos; e c) na forma do art . 10, do Estatuto social, 
eleger os seguintes Diretores para compor a Diretoria para os próximos 
3 (três) exercícios sociais, de 01 .01 .2015 a 31 .12 .2017: Eloy José men-
donça braz, brasileiro, casado, Diretor de Empresa, residente e domi-
ciliado na cidade do rio de Janeiro, rJ, na av . das américas, 10 .333, 
bloco 4, apto 1401, bairro barra da Tijuca, CEP 22783-082, portador 
da C .I . mG-6 .121 .496 (ssP/mG) e inscrito no CPF 862 .412 .816-15; 
Eric braz Tambasco, brasileiro, casado, empresário, residente e domi-
ciliado na cidade de bH, mG, na rua rodrigo otávio Coutinho, 
101, apto 2500, bairro belvedere, CEP 30320-200, portador da C .I . 
mG-6 .042 .475 (ssP/mG) e inscrito no CPF 898 .721 .186-04; e William 
Tanus Xaia, brasileiro, casado, Comerciário, residente e domiciliado 
na cidade de muriaé, mG, na Vila Jorge Tanus Xaia, 04, bairro barra, 
CEP 36880-000, portador da C .I . m-8 .232 .973 (ssP/mG) e inscrito no 
CPF 114 .375 .536-72 . VI - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata que, em seguida, foi lida, aprovada por todos e assinada . muriaé/
mG, 17 .11 .2014 . Danilo de araujo Tambasco - Presidente da mesa; 
maria Vitória do amaral braz - secretária da mesa . acionistas:braulio 
braz Participações s/a - braulio José Tanus braz; G .T . braz Participa-
ções s/a - maria Vitória do amaral braz; J .l . braz Participações s/a 
- José braz; D .a . Tambasco Participações s/a - Danilo de araujo Tam-
basco . Visto do advogado: Daniela braz Tambasco mendes - oab/mG 
77 .566 . JuCEmG sob o nº 5417235 em 25/11/2014 . marinely de Paula 
Bomfim – Secretária-Geral.

9 cm -05 639390 - 1
LÍDER CoMÉRCIo E INDÚSTRIA S/A

CNPJ: 22 .776 .132/0001-42 - NIrE: 3130010207-6
ata da aGE de 17 .11 .2014 . I - Hora e local: Às 8h ., na cidade de 
Muriaé/MG, à Confluência da BR 356 c/ BR 116. II - Presenças: Tota-
lidade dos acionistas, dispensadas suas convocações nos termos do § 
Primeiro, do art . 9º, do Estatuto social . III - mesa: Presidente: brau-
lio José Tanus braz, representante da braulio braz Participações s .a .; 
secretário: José braz, representante da J . l . braz Participações s .a . . 
VI - ordem do Dia: alteração do § Primeiro, do art . 10, do Estatuto 
social; Inclusão do § Quarto, no art . 10, do Estatuto social; e Eleição 
dos Diretores para os anos de 2015 a 2017 . V - Deliberação tomada 
por unanimidade: os acionistas deliberaram: a) alterar o § Primeiro, 
do art . 10, do Estatuto social para: § primeiro - o mandato da Dire-
toria será de 3 Exercícios Sociais, definindo-se cada exercício social 
como de 01 de janeiro a 31 de dezembro; b) incluir o § Quarto, no 
art . 10, do Estatuto social, que vigorará com a seguinte redação: § 

quarto - os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos 
novos eleitos; e c) na forma do art . 10, do Estatuto social, eleger os 
seguintes Diretores para compor a Diretoria para os próximos 3 exercí-
cios sociais, de 01 .01 .2015 a 31 .12 .2017: bianca mendonça braz, bra-
sileira, divorciada, Diretora de Empresa, residente e domiciliada em 
bH - mG, na rua Vicente Guimarães, 35, apto 1701, bairro belvedere, 
CEP 30320-640, portadora da C .I . m-6 .009 .054 (ssP/mG) e inscrita no 
CPF 830 .790 .766-72; e João batista Dias, brasileiro, casado, Comerciá-
rio, residente e domiciliado em muriaé - mG, na rua Elvira rogério de 
Castro, 98, bairro Gávea, CEP 36880-000, portador da C .I . m-364 .684 
(ssP/mG) e inscrito no CPF 167 .466 .436-20 . VI - Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo neces-
sário à lavratura desta ata que, em seguida, foi lida, aprovada por todos 
e assinada . muriaé/mG, 17 .11 .2014 . braulio José Tanus braz - Presi-
dente da mesa; José braz - secretário da mesa . acionistas:J .l . braz 
Participações s/a - José braz; braulio braz Participações s/a - braulio 
José Tanus braz . Visto do advogado: Daniela braz Tambasco mendes 
- oab/mG 77 .566 . JuCEmG sob o nº 5417231 em 25/11/2014 . mari-
nely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

8 cm -05 639388 - 1
ToTAL TEÓFILo oToNI AuToMÓVEIS S/A
CNPJ: 19 .446 .244/0001-20 - NIrE: 3130010204-1

ata da aGE de 21/11/2014 . I - Hora e local: Às 9h, na cidade de Teó-
filo Otoni/MG, à Rod. BR 116, KM 280. II - Presenças: Totalidade dos 
acionistas, dispensadas suas convocações nos termos do § 1º, do art . 
9º, do Estatuto social . III - mesa: Presidente: Danilo de araujo Tam-
basco, representante da D .a . Tambasco Participações s .a .; secretária: 
maria Vitória do amaral braz, representante da G . T . braz Participa-
ções s .a . . VI - ordem do Dia: alteração do § 1º, do art . 10, do Esta-
tuto social; Inclusão do § 4º, no art . 10, do Estatuto social; e Eleição 
dos Diretores para os anos de 2015 a 2017 . V - Deliberações tomadas 
por unanimidade: os acionistas deliberaram: a) alterar o § 1º, do art . 
10, do Estatuto social para: § primeiro - o mandato da Diretoria será 
de 3 Exercícios Sociais, definindo-se cada exercício social como de 01 
de janeiro a 31 de dezembro; b) incluir o § 4º, no art . 10, do Estatuto 
social, que vigorará com a seguinte redação: § 4º - os Diretores per-
manecerão em seus cargos até a posse dos novos eleitos; e c) na forma 
do art . 10, do Estatuto social, eleger os seguintes Diretores para com-
por a Diretoria para os próximos 3 exercícios sociais, de 01/01/2015 a 
31/12/2017: José braz Neto, brasileiro, casado, Diretor de Empresa, 
residente e domiciliado na cidade de Vitória, Es, na rua Desembarga-
dor João manoel de Carvalho, 100, apto 801, bairro barro Vermelho, 
CEP 29057-630, portador da C .I . . m-7 .462 .507 (ssP/mG) e inscrito 
no CPF 032 .043 .266-16; e João adolfo rodrigues Duvanel, brasi-
leiro, casado, Comerciário, residente e domiciliado em Teófilo Otoni, 
mG, na rua Wenefredo Portela, 134, apto 801, bairro Centro, CEP 
39800-079, portador da C .I . m-1 .030 .415 (ssP/mG) e inscrito no CPF 
166 .784 .436-91 . VI - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, 
em seguida, foi lida, aprovada por todos e assinada. Teófilo Otoni/MG, 
21 .11 .2014 . Danilo de araujo Tambasco - Presidente da mesa; maria 
Vitória do amaral braz - secretária da mesa . acionistas: J .l . braz Par-
ticipações s/a - José braz; braulio braz Participações s/a - braulio 
José Tanus braz; D .a . Tambasco Participações s/a - Danilo de araujo 
Tambasco; G .T . braz Participações s/a - maria Vitória do amaral 
braz . Visto do advogado: Daniela braz Tambasco mendes - oab/mG 
77 .566 . JuCEmG sob o nº 5417237 em 25/11/2014 . marinely de Paula 
Bomfim - Secretária Geral.

8 cm -05 639392 - 1
RECREIo B.H. VEÍCuLoS S/A

 CNPJ: 01 .929 .665/0001-47 - NIrE: 3130010214-9
ata da aGE de 17/11/2014 . I - Hora e local: Às 14h, na cidade de belo 
Horizonte/mG, à av . barão Homem de melo, 3 .535 . II - Presenças: 
Totalidade dos acionistas, dispensadas suas convocações nos termos 
do § Primeiro, do art . 9º, do Estatuto social . III - mesa: Presidente: 
Danilo de araujo Tambasco, representante da D .a . Tambasco Partici-
pações s .a .; secretária: maria Vitória do amaral braz, representante 
da G . T . braz Participações s .a . . VI - ordem do Dia: Encerramento de 
filial; Alteração do § Primeiro, do Art. 10, do Estatuto Social; Inclusão 
do § Quarto, no art . 10, do Estatuto social; e Eleição dos Diretores 
para os anos de 2015 a 2017 . V - Deliberações tomadas por unani-
midade: Os acionistas deliberaram: a) encerrar a filial localizada à Av. 
barão Homem de melo, 3 .030, bairro Estoril, em belo Horizonte/mG, 
CEP 30 .494-080, utilizando o nome de fantasia recreio b .H ., NIrE 
3190176539-8 e CNPJ 01 .929 .665/0005-70; b) alterar o § Primeiro, 
do art . 10, do Estatuto social para: § primeiro - o mandato da Dire-
toria será de 3 Exercícios Sociais, definindo-se cada exercício social 
como de 01 de janeiro a 31 de dezembro;c) incluir o § Quarto, no art . 
10, do Estatuto social, que vigorará com a seguinte redação: § quarto 
- os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos 
eleitos; e d) na forma do art . 10, do Estatuto social, eleger os seguin-
tes Diretores para compor a Diretoria para os próximos 3 exercícios 
sociais, de 01 .01 .2015 a 31 .12 .2017: Eric braz Tambasco, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de belo Hori-
zonte, mG, na rua rodrigo otávio Coutinho, 101, apto 2500, bairro 
belvedere, CEP 30320-200, portador da C .I . n . mG-6 .042 .475 (ssP/
mG) e inscrito no CPF 898 .721 .186-04; e antônio João Teixeira, bra-
sileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de 
Nova lima, mG, na rua dos beija Flores, 520 - Condomínio Península 
dos Pássaros - alphaville, CEP 34 .000-000, portador da C .I . m-51 .961 
(ssP/mG) e inscrito no CPF 103 .503 .736-04 . VI - Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata que, em seguida, foi lida, aprovada por 
todos e assinada . bH/mG, 17 .11 .2014 . Danilo de araujo Tambasco 

- Presidente da mesa;maria Vitória do amaral braz - secretária da 
mesa . acionistas:J .l . braz Participações s/a- José braz; braulio 
braz Participações s/a - braulio José Tanus braz; G .T . braz Participa-
ções s/a - maria Vitória do amaral braz; D .a . Tambasco Participa-
ções s/a - Danilo de araujo Tambasco .r . Caldas Participações ltda . 
- José Eduardo rodrigues Caldas . Visto do advogado: Daniela braz 
Tambasco mendes - oab/mG 77 .566 . JuCEmG sob o nº 5417238 em 
25/11/2014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

9 cm -05 639391 - 1

J. L. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ: 25 .674 .730/0001-07 - NIrE: 3130010229-7

ata da aGE de 21 .11 .2014 . I - Hora e local: Às 16h, na cidade de 
muriaé/mG, à av . monteiro de Castro, 98 - Parte . II - Presenças: Totali-
dade dos acionistas . III mesa: Presidente: José braz; secretária: lédia 
Tanus braz . VI - ordem do Dia: alteração do § Primeiro, do art . 10, do 
Estatuto social; Inclusão do § Quarto, no art . 10, do Estatuto social; 
e Eleição dos Diretores para os anos de 2015 a 2017 . V - Delibera-
ções tomadas por unanimidade: os acionistas deliberaram: a) alterar o 
§ Primeiro, do art . 10, do Estatuto social para: § primeiro - o mandato 
da Diretoria será de 3 Exercícios Sociais, definindo-se cada exercício 
social como de 01 de janeiro a 31 de dezembro; b) incluir o § Quarto, 
no art . 10, do Estatuto social, que vigorará com a seguinte redação: 
§ quarto - os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos 
novos eleitos; e c) na forma do art . 10, do Estatuto social, eleger os 
seguintes Diretores para compor a Diretoria para os próximos 3 exercí-
cios sociais, de 01 .01 .2015 a 31 .12 .2017: José braz, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado em muriaé-mG, à av . monteiro de 
Castro, 98, bairro barra, CEP 36 .880-000, portador da C .I . m-977 .830 
(ssP/mG) e inscrito no CPF 003 .036 .156-72, para Diretor Presidente; 
e lédia Tanus braz, brasileira, casada, empresária, residente e domici-
liada em muriaé-mG, à av . monteiro de Castro, 98, bairro barra, CEP 
36 .880-000, portadora da C .I . m-222 .716 (ssP/mG) e inscrita no CPF 
025 .608 .136-02, para Diretora Vice Presidente . VI - Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, em seguida, 
foi lida, aprovada por todos e assinada . muriaé/mG, 21 .11 .2014 . José 
braz - Presidente da mesa; lédia Tanus braz - secretária da mesa . acio-
nistas: José braz; lédia Tanus braz .Visto do advogado: Daniela braz 
Tambasco mendes - oab/mG 77 .566 . JuCEmG sob o nº 5417233 em 
25/11/2014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

7 cm -05 639387 - 1

 Edital de Convocação - montes Claros Diesel s/a - CNPJ/mF n .° 
16 .922 .601/0001-91 . Ficam os srs . acionistas da “montes Claros Die-
sel s/a” convocados para a assembleia Geral Extraordinária a ser rea-
lizada no dia 19 de dezembro de 2 .014, na sede social, na av . Deputado 
Plínio ribeiro, n° 1057, CEP 39 .401-474, na cidade de montes Claros, 
Estado de minas Gerais, a partir das 08:00 horas, em primeira convo-
cação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 
(dois terços) do capital social com direito de voto, e às 08:30horas, em 
segunda convocação, com qualquer número (art . 125 c/c art . 135, caput, 
da lei 6 .404/76), para tratarem da seguinte ordem do dia: (i) aprovar 
aumento de capital com consequente alteração do artigo 5º do Esta-
tuto social (ii) deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da 
sociedade . montes Claros, 05 de Dezembro de 2014 . sílvio lúcio de 
araújo - Diretor Presidente

3 cm -05 639595 - 1

 CoNsÓrCIo PÚblICo INTErmuNICIPal DE DEsENVolVI-
mENTo susTENTÁVEl Do alTo ParaNaIba-CIsPar/mG 
– aviso de licitação: PrEGÃo PrEsENCIal nº . 002/2014 – Tipo 
menor Preço Por Item: objeto: Contratação de empresa para locação 
de software de gestão de iluminação pública e contratação de empre-
sas para locação de call Center para atendimento de reclamações 
relativas a iluminação pública, compreendendo os seguintes muni-
cípios consorciados ao CIsPar: saNTa rosa Da sErra, Cru-
ZEIro Da ForTalEZa, VarJÃo DE mINas, sÃo GoNçalo 
Do abaETÉ, TIros, GuImarÂNIa, sErra Do salITrE, rIo 
ParaNaIba, laGoa Formosa, PrEsIDENTE olEGÁrIo, 
Carmo Do ParaNaIba, sÃo GoTarDo e PaTroCINIo, con-
forme especificações contidas no edital. A documentação e a posposta 
deverá ser entregue até o dia 22/12/2014 até ás 09:00 horas . abertura 
será no mesmo dia ás 09:00 horas . Cópia do edital e esclarecimentos 
necessários serão obtidos na sede do CIsPar, a rua aristide memó-
ria, nº 179, Jardim Paulistano, Patos de minas/mG, ou pelo fone . 
(xx)34 .3822 .5450, e email cispar@netsite .com .br .

4 cm -05 639521 - 1

 O CIMAMS – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área 
mineira da sudene torna público o Proc . licitatório 001/2014 – Pre-
gão Presencial 001/2014 – objeto:contratação de sociedade empresária 
especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando 
a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação 
pública de cada um dos municípios consorciadosao CImams, englo-
bando o Perímetro urbano, Zona rural e bairros mais afastados (antes 
conhecidos como Distritos), com fornecimento de materiais, Equipa-
mentos e mão de obra .Data e Horário de credenciamento: 18/12/2014 
às 09h00min. Abertura da Sessão Oficial: Dia 18/12/2014, às 09h15min. 
Informações pelo fone: (38) 3212-2219 ouConsorciocimams@yahoo .
com .br .Erika Katiane mendes dos santos – Pregoeira .

3 cm -05 639413 - 1

CoNSÓRCIo INT. ALIANÇA PARA A SAÚDE- Pregão Presencial 
052/2014 - Errata de Edital - Processo licitatório 059/2014 . o Con-
sórcio Intermunicipal aliança para a saúde torna pública a ErraTa 
N .º 01 referente ao Pregão Presencial 052/2014 . objeto: registro de 
preços para aquisição de material de consumo hospitalar . Informações: 
(31) 3215-7371 . www .consorcioalianca .saude .mg .gov .br . bH/mG, 
04.12.2014. Marcelino Jardim Campos - Pregoeiro Oficial.

CoNSÓRCIo INT. ALIANÇA PARA A SAÚDE- Extrato de Con-
trato - Processo administrativo 061/2014, Dispensa 008/2014 . o Con-
sórcio Intermunicipal aliança para a saúde torna público o Contrato 
referente ao Processo de Dispensa 008/2014 . objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte e mudança . Par-
tes: CIas X mINas loG TraNsPorTEs E muDaNças lTDa . 
Valor: r$ 7 .500,00 (sete mil e quinhentos reais) . Vigência: 01/12/2014 
a 31/12/2014 . Informações: (31) 3215-7371 . www .consorcioalianca .
saude .mg .gov .br . bH/mG, 05 .12 .2014 . marcelino Jardim Campos - 
Pregoeiro Oficial.

4 cm -05 639638 - 1
Confrapar Participações e Pesquisa S/A- CNPJ: 07 .492 .836/0001-08 
- NIrE: 31300021921 - Convocação - assembleia Geral Extraordinária 
- 13/12/2014 . Ficam os senhores acionistas da Confrapar Participações 
e Pesquisa s/a, convocados para a assembleia geral extraordinária da 
Companhia a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2014, em primeira 
convocação, às 09h00min, na alameda oscar Niemeyer, nº . 322, 2º 
andar, bairro Vila da serra, na cidade de Nova lima/mG, CEP 34 .000-
000, devendo os acionistas participar da assembleia presencialmente 
ou serem representados por procuradores, a fim de serem informados e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i)aprovar o orçamento da 
Companhia para o exercício de 2015; ii)aprovar a remuneração global 
da administração da Companhia para o exercício de 2015, conforme 
orçamento a ser aprovado; iii)aprovar a alteração do endereço da sede 
da Companhia;
iv) aprovar Plano de opção de subscrição de ações (stock options) 
para o Conselho de administração da Companhia e para o Comitê 
Interno referente aos anos de 2014 e 2015; v) outros assuntos de inte-
resse da Companhia . belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2014 . mar-
celo Charifker - Presidente do Conselho de administração .

4 cm -05 639450 - 1
EDITAL DE CoNVoCAÇÃo DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAoRDINáRIA.o Presidente do Consórcio Intermunicipal de 
saúde da rede de urgência e Emergência da região ampliada Noro-
este – CIsrEuNo, sr . Pedro lucas rodrigues, no uso das atribuições 
que confere o artigo 11 do Estatuto social, convoca os senhores asso-
ciados para a assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede 
provisória do CIsrEuNo, sito a rua José de santana, 33, em Patos de 
minas – mG, no dia 26 de dezembro de 2014, às 09 horas, com a pre-
sença de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos consorciados e, em segunda 
convocação, meia hora depois, com qualquer número, conforme o 
artigo 12 do Estatuto social, para deliberar sobre a seguinte orDEm 
Do DIa: a) Deliberação e aprovação da Proposta orçamentária anual 
para o Consórcio; b) Nomeação do secretário-Executivo para o Con-
sórcio; c) Nomeação do assessor Jurídico; d) Nomeação do Coorde-
nador de Patrimônio . Publique-se, Patos de minas, 05 de dezembro de 
2014 . Pedro lucas rodrigues . Presidente do CIsrEuNo .

4 cm -05 639545 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do Interior

Camara muNICIPal DE araXÁ . Portaria nº 170 de 17 de novem-
bro de 2014 . Homologa o concurso público da Câmara municipal de 
araxá e dá outras providências . o Presidente da Câmara municipal de 
araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, rEsolVE: 
art .1º . Fica homologado o resultado do concurso público da Câmara 
municipal de araxá, realizado através do Edital nº 01/2014 . art .2º . Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, reatroagindo seus 
efeitos em 17 de novembro de 2014 . miguel alves Ferreira Junior – 
Presidente da Câmara municipal de araxá .

2 cm -05 639593 - 1
Câmara Municipal de Governador Valadares(Processo n° 
721/2013) . Pregão n .º 08/2013 . Extrato do Contrato – objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo 
de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da Câmara 
municipal, conforme descrição detalhada constante no Termo de refe-
rência – aNEXo I Do EDITal do Pregão Presencial 08/2013  . Contra-
tada: EllEr & EllEr lTDa, CNPJ Nº 20 .601 .878/0001-90, sendo 
o valor total de r$ 21 .100,00(Vinte e um mil e Cem reais)  . Gover-
nador Valadares, 03 de dezembro de 2014 – Vereador Geovanne Honó-
rio – Presidente .

3 cm -05 639436 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE IPATINGA

Contrato nº . 41/2014 – Dispensa nº . 14/2014 . Empresa: Federação das 
Indústrias do Estado de minas Gerais-FIEmG . objeto: locação de 
espaço físico para realização da sessão solene de Entrega dos Títulos 
de Cidadania Honorária e medalha do mérito legislativo, em atendi-
mento ao regimento interno desta Casa legislativa, a ser realizado dia 
25 de novembro de 2014 . Valor Global: r$ 2 .500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais) . Data de assinatura: 18/11/2014 . Vigência: de 18/11/2014 
a 26/11/2014 .
Contrato nº . 42/2014 – Pregão nº . 17/2014 . Empresa: Fácil soluções 
ltda-mE .objeto: aquisição de equipamentos de informática, gravação 
de áudio e vídeo, novos e de primeiro uso, a serem utilizados na Câmara 
municipal de Ipatinga . Valor Global:r$ 10 .944,00 (dez mil, novecentos 
e quarenta e quatro reais) .Data de assinatura: 25/11/2014 . Vigência: de 
25/11/2014 a 31/12/2014 .
Contrato nº . 43/2014 – Pregão nº . 17/2014 . Empresa: maurício de Frei-
tas Vieira -mE . objeto: aquisição de equipamentos de informática, gra-
vação de áudio e vídeo, novos e de primeiro uso, a serem utilizados 
na Câmara municipal de Ipatinga . Valor Global: r$ 5 .858,00 (cinco 
mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) .Data de assinatura: 25/11/2014 . 
Vigência: de 25/11/2014 a 31/12/2014 .
Contrato nº . 44/2014 – Pregão nº . 17/2014 . Empresa: s do Nascimento 
rodrigues Equipamentos de Vídeo Produção-EPP . objeto: aquisição de 
equipamentos de informática, gravação de áudio e vídeo, novos e de pri-
meiro uso, a serem utilizados na Câmara municipal de Ipatinga . Valor 
Global: r$ 4 .590,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais) .Data de 
assinatura: 25/11/2014 . Vigência: de 25/11/2014 a 31/12/2014 .
3º aditamento ao Contrato nº . 03/2013 – Empresa: Claro s/a . objeto: 
Contratação de empresa autorizada/concessionária para prestação de 
serviços de Telefonia móvel Pessoal (smP – serviço móvel Pessoal) e 
serviço Telefônico Fixo Comutado (sTFC), para comunicação de voz, 
nas modalidades: local (VC1) e de longa Distância Nacional (VC2 
e VC3) e dados, via rede móvel digital, a fim de atender a Câmara 
municipal de Ipatinga e seus servidores . Valor Global: r$ 302 .185,00 
(trezentos e dois mil cento e oitenta e cinco reais) . Data de assinatura: 
25/11/2014 . Vigência: de 28/01/2015 a 28/01/2016 .
1º aditamento ao Contrato nº . 27/2014 – Empresa: Ártico Turismo 
ltda-EPP . objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, reembolso e for-
necimento de passagens aéreas, com taxa de desconto pré-fixada, para 
os vereadores e servidores da Câmara municipal de Ipatinga, quando em 
viagens de exclusivo interesse público, bem como palestrantes e cola-
boradores em eventos da Câmara, durante o exercício de 2014 . Valor 
Global: 16 .250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais) . Data de 
assinatura: 25/11/2014 . Vigência: de 25/11/2014 a 31/12/2014 .
1º aditamento ao Contrato nº . 28/2014– Empresa: alimentus Vale 
do aço, Comércio atacadista de Gêneros alimentícios ltda-mE . 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e utilitários 
para cozinha para abastecimento desta Casa legislativa . Valor Global: 
r$1 .428,63 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três 
centavos) . Data de assinatura: 02/12/2014 . Vigência: de 02/12/2014 a 
31/12/2014 .
2º aditamento ao Contrato nº . 45/2012– Empresa: rG silveira 
ltda .-mE . objeto: Prestação de serviços e instalação de internet banda 
larga, com fornecimento dos equipamentos necessários, através de link 
de Internet Dedicado, a fim de suprir as necessidades da Câmara Muni-
cipal de Ipatinga . Valor Global: r$ 16 .800,00 (dezesseis mil e oito-
centos) . Data de assinatura: 26/11/2014 . Vigência: de 01/12/2014 a 
01/12/2015 .
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