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PublICaçõEs dE TErCEIros 
E EdITaIs dE ComarCas
Particulares e 
Pessoas Físicas

ANGLo AMERICAN MINÉRIo DE FERRo BRASIL S/A
TErmo dE ComPromIsso dE ComPENsaçÃo ambIEN-
Tal entre o município de santa maria de Itabira e a anglo ameri-
can minério de Ferro brasil s/a estabelece medida de compensação 
ambiental prevista no artigo 36 da lei Federal 9985/2000 (sNuC), 
regulamentada pelo decreto Federal nº 4340/02, em face do licen-
ciamento do mineroduto minas rio, relativo ao Processo Ibama 
nº 02001 .004257/2007-31, na Área de Proteção ambiental munici-
pal Córrego da mata-aPam Córrego da mata, no município de santa 
maria de Itabira, em minas Gerais, em face da deliberação do Comitê 
de Compensação ambiental Federal-CCaF para destinação dos recur-
sos da compensação ambiental federal à citada unidade de conserva-
ção para investir o valor de r$ 100 .000,00 (cem mil reais) de acordo 
com o especificado neste Termo de Compromisso e no Plano de Tra-
balho/aplicação anexo, aprovado na 35ª reunião ordinária do CCaF, 
ocorrida em 26/03/2015 . data de assinatura: 14 de dezembro de 2015 . 
olacir aparecido alvarenga oliveira . Prefeito municipal de santa 
maria de Itabira/mG . aline Faria souza Trindade – sílvio Tiago de 
lima – anglo american minério de Ferro brasil s/a .

5 cm -13 784780 - 1
CoNSÓRCIo INTERMuNICIPAL DE SAÚDE DA REDE 

DE uRGÊNCIA Do NoRTE DE MINAS – CISRuN - 
RETIFICAÇÃo Do EDITAL DE CoNVoCAÇÃo

o presidente do Consórcio Intermunicipal de saúde da rede de urgên-
cia do Norte de minas – CIsruN, no uso das suas atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, retifica a publicação realizada no dia 
09/01/2016, caderno II, pág . 1 para alterar o horário da reunião de 
14h00min, em primeira chamada, e 14h30min, em segunda chamada, 
para 09h00min e 09h30min . desta forma, onde se lê 14:00 (quatorze 
horas), leia-se 9:00 (nove horas) e onde se lê 14:30 (quatorze horas e 
trinta minutos), leia-se 9:30 (nove horas e trinta minutos) .
montes Claros, 13 de janeiro de 2016 .

JoaQuIm NErEs XaVIEr dIas
Presidente do CIsruN

3 cm -13 785024 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de urgência e Emer-
gência Macro Leste de Minas – CoNSuRGE,TorNa PÚblICo, 
Tomada de Preços nº 001/2016, Processo licitatório nº 001/2016; 
Julgamento: 16/02/2015 às 15h30min; objeto: Contratação de servi-
ços técnicos especializados na elaboração, organização e execução de 
concurso público / processo seletivo simplificado. O edital e demais 
informações atinentes ao certame encontram-se à disposição dos inte-
ressados na sala da Comissão Permanente de licitação – rua Pedro 
lessa, nº 126, bairro de lourdes, Governador Valadares/mG, telefax 
(33) 99124-7270 / 98823-0205, nos dias úteis, horário comercial, ou 
através do e-mail: licitacao .consurge@gmail .com - Elisa maria Costa 
- Presidente .

3 cm -12 784555 - 1
FuNDAÇÃo HoSPITALAR Do MuNICÍPIo

DE VARGINHA – FHoMuV
 • AVISO SUSPENSÃO “SINE DIE” – Fundação Hospitalar do Muni-
cípio de Varginha – FHOMUV, torna público a suspensão “sine die” da 
lICITaçÃo Nº 177/2015 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 170/2015 – 
do tipo”MENOR PREÇO”,cujo objeto constitui-se deAQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.Salientamos que defi-
nida a nova data de abertura, imediatamente será dada ciência às empre-
sas, prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos .Informa-
ções: (035) 3690-1008/1006/1011/1009/1010 .
 • AVISO REDESIGNAÇÃO – A Fundação Hospitalar do Município 
de Varginha – FHOMUV, torna público, que por ordem administrativa, 
os procedimentos relativos a lICITaçÃo Nº 161/2015 - PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 156/2015, cujo objeto constitui-se do rEGIsTro 
dE PrEços para a aQuIsIçÃo dE mEdICamENTos Padro-
NIZados, designados para odia 11/01/2016,às 14h (quatorze horas), 
conforme publicado nos jornais: Órgão Oficial do Município, nº 1014, 
página 30, Jornal Hoje em Dia, página 16, Minas Gerais, caderno 
2, ambos do dia 23/12/2015, fica REDESIGNADA paraa data de 
29/01/2016, às 14h (quatorze horas) .
 • AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Municí-
pio de Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedi-
mento: lICITaçÃo Nº 010/2016 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
010/2016 – do tipo”MENOR PREÇO”,tendo por objeto a AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE 
CoNsIGNaçÃo,Para uso Nos ProCEdImENTos CIrÚrGI-
Cos da FuNdaçÃo, mediante as condições estabelecidas em Edi-
tal . data da sessão:dia 28/01/2016, às 15h . aquisição de Edital:edital@
fhomuv .com .br .Informações: (035) 3690-1008/1006/1011/1009/1010 .
 • AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de 
Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: 
lICITaçÃo Nº 011/2016 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 011/2016 
– do tipo”MENOR PREÇO”,tendo como objeto o REGISTRO DE 
PrEços para a aQuIsIçÃo dE maTErIal dE CoNsumo 
MÉDICO HOSPITALAR (BUCO-MAXILO), mediante as condi-
ções estabelecidas em Edital . data da sessão:dia 29/01/2016, às 8h . 
aquisição de Edital:edital@fhomuv .com .br .Informações: (035) 3690-
1008/1006/1011/1009/1010 .
 • AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Municí-
pio de Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedi-
mento: lICITaçÃo Nº 012/2016 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
012/2016 – do tipo”MENOR PREÇO”,tendo por objeto a AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁ-
TEr dE CoNsIGNaçÃo,Para uso Nos ProCEdImENTos 

CIrÚrGICos da FuNdaçÃo, mediante as condições 
estabelecidas em Edital . data da sessão:dia 01/02/2016, às 8h . aqui-
sição de Edital:edital@fhomuv .com .br .Informações: (035) 3690-
1008/1006/1011/1009/1010 .
 • AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de 
Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: LICI-
TaçÃo Nº 014/2016 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 014/2016 – do 
tipo”MENOR PREÇO”,tendo porobjeto a CONTRATAÇÃO DE SER-
VIços EsPECIalIZados Para o ForNECImENTo E INsTa-
laçÃo dE PorTÃo ElETrÔNICo E PorTÃo soCIal, mediante 
as condições estabelecidas em Edital . data da sessão:dia 02/02/2016, 
às 8h . aquisição de Edital:edital@fhomuv .com .br .Informações: (035) 
3690-1008/1006/1011/1009/1010 .
 • AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de 
Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: LICI-
TaçÃo Nº 015/2016 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 015/2016 – do 
tipo”MENOR PREÇO”,tendo porobjeto o REGISTRO DE PREÇO 
para a aQuIsIçÃo dEProduTos Para laboraTÓrIo, 
mediante as condições estabelecidas em Edital .
data da sessão:dia 02/02/2016, às 14h . aquisição de Edital:edital@fho-
muv .com .br .Informações: (035) 3690-1008/1006/1011/1009/1010 .
 • AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de 
Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: LICI-
TaçÃo Nº 016/2016 – Tomada dE PrEços Nº 001/2016 – do 
tipo”MENOR PREÇO”,tendo porobjeto a CONTRATAÇÃO DE SER-
VIço EsPECIalIZado Em rEForma Para adEQuaçÃo do 
sETor dE sErVIço dE ProCEssamENTo dE rouPas, Com 
ForNECImENTo E INsTalaçÃo dE Todos os maTErIaIs E 
EQuIPamENTos NECEssÁrIos, E a rEmoçÃo das INsTa-
laçõEs INsErVÍVEIs, aTraVÉs dE mÃo dE obra EsPECIa-
lIZada, mediante as condições estabelecidas em Edital .
Data de protocolo dos envelopes: até dia 03/02/2016, às 07:45H
Data da sessão Pública: dia 03/02/2016, às 8H - Informações: (035) 
3690-1008/1006/1011/1009/1010 . aquisição de Edital:edital@fhomuv .
com .br .

17 cm -13 785053 - 1

 FuNDAÇÃo MuNICIPAL DE CuLTuRA, LAZER E TuRISMo 
– FuMCuLT – CoNGoNHAS – MG-TErmo dE raTIFICaçÃo 
Nº FumCulT/002/2016- INEXIGIbIlIdadE dE lICITaçÃo Nº 
FUMCULT/001/2016-Ratifico, na forma do artigo 26, da Lei 8.666/93 
e suas alterações, as conclusões do parecer da Procuradoria Jurídica, 
favorável à inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25, 
inciso I, da mesma lei, para a contratação da empresa Editora NdJ 
ltda ., para o fornecimento, através de assinatura de boletins mensais, 
sendo: boletim de direito administrativo e boletim de licitações e 
Contratos, para atender a FumCulT, até 31 de dezembro de 2016, 
podendo o setor de Contratos e licitações da FumCulT, emitir a 
ordem de fornecimento . dener alexandro Pereira-diretor-Presidente, 
substituto, da FumCulT .13/01/2016 .
 FuNdaçÃo muNICIPal dE CulTura, laZEr E TurIsmo 
– FUMCULT – CONGONHAS – MG-TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Nº FumCulT/003/2016- INEXIGIbIlIdadE dE lICITaçÃo Nº 
FUMCULT/002/2016-Ratifico, na forma do artigo 26, da Lei 8.666/93 
e suas alterações, as conclusões do parecer da Procuradoria Jurídica, 
favorável à inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25, 
caput, da mesma lei, para a contratação da empresa Viação Profeta 
ltda ., para o fornecimento mensal do cartão rodoviário – Congo-
nhas Card (vales transporte/passes), para os servidores cedidos pelo 
município à FumCulT, que prestam serviços no Parque Natural 
municipal da Cachoeira de santo antônio, até 11 de janeiro de 2017, 
podendo o setor de Contratos e licitações da FumCulT, celebrar o 
contrato .dener alexandro Pereira-diretor-Presidente, substituto, da 
FumCulT .13/01/2016 . 

6 cm -13 784789 - 1

FuNDAÇÃo MuNICIPAL DE SAÚDE DE SÃo JoÃo EVAN-
GELISTA/MG – aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal 
– rEGIsTro dE PrEços Nº 02/2016-mENor PrEço Por ITEm . 
o Presidente da Fundação municipal de saúde de são João Evangelista 
torna público que fará realizar licitação, aceitando propostas de empre-
sas para fornecimento de gêneros alimenticios e material de limpeza 
para setor SND do do Hospital Municipal de São João Evangelista/
mG, com sessão marcada para o dia 05 de fevereiro de 2016, às 13hs . 
o edital estará disponível para os interessados na Fundação municipal . 
s .J .E ., Informações complementares junto a Comissão Permanente de 
licitação, no horário de 13:00 às 17 horas, pelo telefone (33) 3412-
1791 em 13/01/2016 . Núbia d . braga Procópio – Presidente .

3 cm -13 784718 - 1

SAAE-CARMo Do CAJuRu-  .3°TErmo adITIVo Pl 
28/2013 TP 04/2013 Contratado: Proemget Engenharia ltda CNPJ: 
02 .924 .887/0001-30 objeto: locação de retroescavadeira Vigência 
16/12/2015 até 31/12/2016 .

1 cm -13 784618 - 1
SERVIÇo MuNICIPAL DE SANEAMENTo 

BáSICo DE uNAÍ – SAAE/uNAÍ-MG
o saae/unaí-mG, torna público para conhecimento das empresas inte-
ressadas, que fará realizar licitação na modalidade de PrEGÃo PrE-
sENCIal n .º 01/2016, com julgamento no dia 28/01/2016 às 09:00 
horas . objeto: Contratação mE, EPP ou equiparada, para confecção de 
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário e emissão de laudos técni-
cos para fins de aposentadoria individual com recolhimento de ART, 
pelo período de 01 ano . Tipo: menor valor global . o Edital, bem como 
quaisquer informações necessárias à apresentação das propostas, pode-
rão ser obtidos através do telefax (38)3676-1521, do site www .saaeu-
nai .mg .gov .br ou e-mail: licitacao@saaeunai .mg .gov .br . unaí-mG, 13 
de janeiro de 2016 – sindicley adriano de sousa .

3 cm -13 784819 - 1

24 cm -11 783867 - 1

Dytech Tecalon Indústria e Comércio de Autopeças S.A - BALANÇO PATRIMONIAL 
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2014 E 31 DE DEZEMBRO 2013 (valores expressos em reais)

ATIVO  2014  2013
CIRCULANTE 53.054.998,13                 53.304.088,51
Caixa e bancos 294.196,22                      416.837,29
Contas a receber de clientes 33.323.436,16                 31.108.146,73
( - )Provisão p/créditos 
  liquidação duvidosas -4.722.090,49               -11.131.767,35
Estoques  20.254.705,11                 25.492.823,61
( - ) Provisão p/perda em 
  estoques  -2.055.370,36                 -1.759.231,36
Tributos a recuperar 2.429.768,48                    3.933.119,71
Adiantamentos a 
  fornecedores  1.696.719,60                    3.169.458,21
Outros ativos  1.833.633,41                    2.074.701,67
NÃO CIRCULANTE 172.345.644,28            181.931.656,55
Realização a Longo Prazo 42.386.308,21                40.482.252,80
Sociedades ligadas 
   e controladas 14.508.091,08                17.770.550,03
Depósitos compulsórios 
   e judiciais  1.084.575,01                       781.998,78
Tributos diferidos 26.793.642,12                21.929.703,99
Outros ativos            -      -   
Investimentos  87.661.588,20              103.065.001,61
Investimentos em 
   controladas  87.657.105,65              103.060.519,06
Outros  4.482,55                                  4.482,55
Imobilizado  31.160.776,60                29.429.715,50

Máquinas, equipamentos 
e ferramentas  36.818.557,94                32.593.323,92

Outros  10.145.223,59                  9.976.157,23

  andamento  841.784,94                       2.833.833,76
( - ) Depreciação acumulada -30.872.374,34              -27.513.115,64
Intangível  11.136.971,27                   8.954.686,64
TOTAL DO ATIVO 225.400.642,41             235.235.745,06

PASSIVO  2014  2013
CIRCULANTE 74.435.134,98                 57.853.812,35
Fornecedores  13.142.072,32                 19.616.994,56
Empréstimos e 

Tributos a pagar 1.879.339,20                      1.942.240,23
Salários e encargos sociais 4.224.447,80                      4.216.775,77
Adiantamentos de clientes 700.248,63                         4.293.328,95

Outros passivos 282.222,25                            997.538,58
NÃO CIRCULANTE 31.200.249,77                  29.278.068,55
Empréstimos e 

Tributos a pagar 1.520.688,93                      2.693.036,16
Sociedades coligadas e 
   controladas  24.987.286,16                  25.678.307,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 119.765.257,66              148.103.864,16
Capital social integralizado 205.211.190,00              205.211.190,00
Reservas de capital 3.600.151,30                      3.600.151,30
Lucros <Prejuízos 
       Acumulados> -89.046.083,64               -60.707.477,14
TOTAL DO PASSIVO 225.400.642,41              235.235.745,06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2014 E 31 DE DEZEMBRO 
2013 (valores expressos em reais)
  2014              2013
RECEITA BRUTA DE 
   VENDAS  202.040.243,24            239.692.791,84
Impostos incidentes 
   s/vendas  -46.471.961,33             -54.813.097,14

-448.315,31                       -497.269,60
RECEITA LÍQUIDA DE 
   VENDAS  155.119.966,60            184.382.425,10
CUSTO DAS VENDAS -149.472.902,73         -179.686.508,20
LUCRO BRUTO 5.647.063,87                    4.695.916,90
RECEITAS <DESPESAS> OPERACIONAIS 
Despesas administrativas -8.766.688,66                 -8.862.721,65
Despesas comerciais -1.400.709,79                 -1.416.791,76
Outras receitas <despesas> 
   operacionais líquidas -7.815.593,48               -16.792.722,32
RESULTADO 
   OPERACIONAL -12.335.928,06             -22.376.318,83

Resultado não operacional 18.129,32                              12.312,92
Participação nos resultados 
   de controladas -15.403.413,41              -19.744.354,52
RESULTADO ANTES DO 
   IRPJ E CSLL -33.202.544,63              -60.425.316,33
Imposto de Renda e 
   Contribuição Social 4.863.938,13                   13.271.511,97
RESULTADO LÍQUIDO 
   DO PERÍODO -28.338.606,50              -47.153.804,36

 

 Juatuba/MG, 31 de Dezembro de 2014 
   
  Riccardo Banfo                

Contador
 CRCMG 038.431/O-7
  CPF 336 490 656 - 49  
  
     
  Wilde Pinto Ferreira  
  Diretor Financeiro  

                   CPF 336 490 656 - 49
     
     
     
 

12 cm -12 784226 - 1

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016
SESCON/MG

Pelo presente edital, todas as empresas, entidades e empregadores 
enquadrados nas categorias econômicas “empresas de serviços 
contábeis” e “empresas de assessoramento, perícias, informações  
e pesquisas”, representadas pelo SESCON/MG – SINDICATO 
DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES, PESQUISAS E EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
código sindical nº 002.365.04937-5, estabelecido  à Av. Afonso Pena, 
nº 748 – 24º andar, centro, em Belo Horizonte (MG), com CEP nº 

Sistema Confederativo de Representação Sindical da Confederação 
Nacional do Comércio – CNC – grupo terceiro, são NOTIFICADOS 
para procederem até o dia 31 de janeiro de 2016, o recolhimento 
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2016 

constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS (ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE 
PESSOA JURÍDICA); II – EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS: Tabela para cálculo 
da contribuição sindical vigente a partir de 1º de janeiro de 2016. 

ou empresas e para as entidades ou instituições com capital arbitrado 
(item III alterado pela Lei nº 7.047, de 01 de dezembro de 1982 e §§ 
3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT). Valor base: R$321,43.
Linha Classe de Capital Social (Em R$) Alíquota Parcela a
     Adicionar
1 De 0,01 a 24.107,25 Contr. min. 192,86
2 De 24.107,26 a 48.214,50 0,8% -.-
3 De 48.214,51 a 482.145,00 0,2% 289,29
4 De 482.145,01 a 48.214.500,00 0,1% 771,43
5 De 48.214.500,01 a 257.144.000,00 0,02% 39.343,03
6 De 257.144.000,01 em diante  Contr.
     max. 90.771,83

seja igual ou inferior a R$ 24.107,25, estão obrigadas ao recolhimento 
da Contribuição Sindical mínima de R$ 192,86, de acordo com o 
disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de 

a R$ 257.144.000,00, recolherão a Contribuição Sindical máxima de R$ 
90.771,83, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela 
Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982); 3. Base de cálculo conforme 
art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de acordo 
com o art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a 
Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº 030/2015; 4. Data de recolhimento: - 
Empregadores: 31.JAN.2016; - Autônomos: 28.FEV.2016; - Para os que 
venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical 
será recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou 
a licença para o exercício da respectiva atividade; 5. O recolhimento 
efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 
600 da CLT.

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2016.
Sauro Henrique de Almeida – Presidente.

12 cm -13 784865 - 1

 INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL PSC TERMINAIS INTERMODAIS LTDA.

CNPJ Nº 42.276.816/0001-92 - NIRE 31.209.515.738
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social. Libra 
Terminal Valongo S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Cais 
do Valongo, Santos/SP, CEP 11090-000, CNPJ/MF nº 08.809.288/0001-
51 e com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 
35.300.357.949, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 
pelos Srs. José Alfredo de Freitas, brasileiro, separado judicialmente, 
bacharel em ciências contábeis, CPF/MF nº 073.327.678-48, RG nº 
17.505.568-3 SSP/SP e Daniel Fabrício Fernandes Brugioni, brasileiro, 
casado, engenheiro, CPF/MF nº 159.072.378-30, RG nº 22.392.109-9 
SSP/SP, ambos com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1455, 16º andar, SP/SP, CEP 04543-011; e Libra 
Holding S.A., sociedade por ações, com sede na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1455, 16º andar, SP/SP, CEP 04543-011, 
CNPJ/MF nº 68.661.057/0001-75 e com seus atos constitutivos 
registrados na JUCESP sob o NIRE 35300364104, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social, pelos Srs. José Alfredo de 

casado, advogado, OAB/RJ nº 82.545 e CPF/MF nº 014.024-917-60, 
ambos com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1455, 16º andar, SP/SP, CEP 04543-011, na qualidade de únicos 
sócios da sociedade empresária limitada denominada PSC Terminais 
Intermodais Ltda., com sede na Cidade de Uberlândia/MG, na Rua 
República do Piratini, nº 1.145, Bairro Nossa Senhora das Graças, 
Distrito Industrial, CEP 38402-028, CNPJ/MF nº 42.276.816/0001-
92, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCEMG sob o 
NIRE 31.209.515.738 (“Sociedade”), e alterações posteriores, resolvem 
de comum acordo, por unanimidade de votos e na melhor forma de 
direito, o seguinte: 1.1. Os Sócios decidem aumentar o capital social da 
Sociedade em R$ 700.000,60 mediante a emissão de 1.076.924 novas 
quotas, pelo valor nominal de R$ 0,65 cada, passando o capital social 
da Sociedade de R$ 4.487.797,60 dividido em 6.904.304 quotas, para 
R$ 5.187.798,20 dividido em 7.981.228 quotas. 1.2. As 1.076.924 
novas quotas são neste ato subscritas pelos Sócios, na proporção da 
participação detida por cada um no capital social, e serão por estes 
integralizadas, em moeda corrente nacional, até o dia 31/12/15. 1.3. Em 
razão do aumento de capital ora aprovado, os Sócios decidem alterar 
o caput e o § 5º da Cláusula 5 do Contrato Social da Sociedade, que 
passam a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterado o 
restante da Cláusula: “ Capitulo II – Capital Social. 5. O capital social, 
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 5.187.798,20 
dividido em 7.981.228 quotas, com valor nominal de R$ 0,65 cada, 
assim distribuídas entre os sócios:
Quotistas Quotas Valor (R$) %
Libra Terminal Valongo S.A. 7.981.225 5.187.796,25 99,99999
Libra Holding S.A. 3 1,95 0,00001
TOTAL 7.981.228 5.187.798,20 100,00000
(...) § 5º – Os sócios comprometem-se a integralizar em moeda corrente 
nacional o saldo pendente de integralização no valor de R$ 700.000,60 
consoante participação subscrita, até o dia 31/12/15.” 1.4.
Sócios decidem aprovar a nova redação do Contrato Social consolidado 
da Sociedade. Uberlândia, 18 de agosto de 2015. Jucemg nº 5629620 
em 14/12/15.

SAAE – CARMo Do CAJuRu- Errata: Pl 03/2016 TP 02/2016 . No 
item 2 do edital e nos anexos I, II e III, item n° 01 das tabelas, coinci-
dentes, onde se lê: ...”relojoaria e tampa giratória”... Leia-se: ...”relo-
joaria giratória e tampa giratória ou fixa desde que abra na direção do 
fluxo d’água”.... Nos itens 9.3 do edital e 5.2 do Anexo III, altera-se o 
prazo de entrega dos materiais para 15 dias úteis . a entrega e abertura 
dos envelopes passa para o dia 29/01/2016 nos mesmos horários . Novo 
CEP da cidade 35 .557-000 .
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SERVIÇo AuTÔNoMo DE áGuA E ESGoTo Do MuNICÍPIo 
DE TRÊS PoNTAS/MG– Edital nº 001/2015 . a diretora, no uso das 
atribuições conferidas pelo Decreto nº 7.762/13, HOMOLOGA através 
da Portaria nº 002 de 05/01/2016 o resultado final do Concurso Público 
promovido pelo saaE – TrÊs PoNTas/mG operacionalizado pela 
empresa serviço Especializado em administração e Projetos ltda para 
que produza seus efeitos legais .
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