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VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.

INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO 17.170.150/0001-46

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

o objetivo de apresentação adequada.

do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 

pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” MG

MANOEL PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC-SP205664/O-2 “T” MG

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

09/09

entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 

durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 2 de março de 2021

   

 1048 cm -09 1454972 - 1  

    FuNDAÇÃo uBErLANDENSE Do TuriSmo, 
ESPorTE E LAZEr – FuTEL  

  aviso de licitação .Pregão eletrônico Nº 013 /2021 .TIPo “menor 
Preço Por Item” ., autorizada pelo diretor Geral, através do NÚCleo 
de ComPras e lICITações – fará realizar licitação supramen-
cionada – objeto: seleção e Contratação de empresa enquadrada Na 
Condição de microempresa ou empresa de Pequeno Porte Visando a 
aquisição de equipamentos (bomba d’água, soprador e roçadeira), 
em aTeNdImeNTo À FuTel . a sessão pública na Internet para 
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 Horas do dia 
26 de março de 2021, no endereço www .comprasgovernamentais .
gov .br .uberlândia, 10 de março de 2021 .edsoN Cezar zaNaTTa .
diretor Geral da FuTel  

 3 cm -10 1455325 - 1  

    SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE TrANSPorTES DE 
CArGAS E LoGÍSTiCA DE miNAS GErAiS – SETCEmG  

 edITal de CoNVoCaçÃo – Gladstone Viana diniz lobato, Presi-
dente do sindicato das empresas de Transportes de Cargas e logística 
de minas Gerais - seTCemG, em pleno exercício do cargo e no uso da 
atribuição que lhe conferem os artigos 17, 18 e 19, do estatuto da enti-
dade, resolve convocar as empresas associadas e as demais transporta-
doras sediadas em sua base territorial, composta pelos municípios cita-
dos ao fi nal deste edital, para Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada em primeira convocação às 16:30 horas do dia 18 de março 
de 2021, quinta-feira,na sede social do sindicato, à avenida antônio 
abrahão Caram, nº 728, bairro são José/Pampulha, belo Horizon-
te-mG, para decidirem sobre a seguinte ordem do dia: a) deliberações 
sobre negociações coletivas para o próximo exercício; b) outorga de 
poderes à Diretoria para defi nir, deliberar, aprovar ou recusar os termos 
das negociações coletivas a serem pactuados com a categoria profi ssio-
nal e propor ou defender a categoria econômica em eventuais processos 
de dissídios Coletivos como autor, réu ou parte interessada; c) outros 
assuntos de interesse da categoria econômica . Não havendo “quorum” 
legal, a assembleia será realizada 30 minutos após, ou seja, às 17:00 
horas, no mesmo dia e local e com qualquer número de participantes . 
em cumprimento às medidas sanitárias para evitar a propagação da 
pandemia de Covid, a assembleia será realizada simultaneamente de 
forma presencial com prévia inscrição dos que confi rmarem a presença, 
que será limitada à capacidade segura das instalações, e de forma vir-
tual para os que previamente solicitarem acesso ao link disponibilizado 
pela secretaria do sindicato . belo Horizonte, 11 de março de 2021 . 
(a) Gladstone Viana diniz lobato – Presidente .a base territorial do 
seTCemG é composta pelos seguintes municípios do estado de minas 
Gerais:abadia dos dourados, abaeté, açucena, Água boa, aguanil, 
Águas Formosas, aimorés, alfredo Vasconcelos, almenara, alpercata, 
alvarenga, alvinópolis, alvorada de minas, angelândia, antônio Car-
los, antônio dias, araçaí, araçuaí, arapuá, araújos, araxá, arican-
duva, arinos, ataléia, augusto de lima, baldim, bambuí, bandeira, 
barão de Cocais, barbacena, barroso, bela Vista de minas, belo Hori-
zonte, belo oriente, belo Vale, berilo, bertópolis, biquinhas, bom 
despacho, bom Jesus do amparo, bom Jesus do Galho, bom sucesso, 
Bonfi m, Bonfi nópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Braúnas, Bue-
nópolis, bugre, buritis, Cabeceira Grande, Cachoeira da Prata, Cacho-
eira de Pajeú, Caetanópolis, Caeté, Camacho, Campanário, Campo 
belo, Campos altos, Cana Verde, Candeias, Cantagalo, Capela Nova, 
Capelinha, Capim branco, Capitão andrade, Caraí, Caranaíba, Caran-
daí, Caratinga, Carbonita, Carlos Chagas, Carmésia, Carmo da mata, 
Carmo do Cajuru, Carmo do Paranaíba, Carmópolis de minas, Casa 
Grande, Catas altas, Catas altas da Noruega, Catuji, Cedro do abaeté, 
Central de minas, Chapada do Norte, Cláudio, Coluna, Comercinho, 
Conceição da barra de minas, Conceição de Ipanema, Conceição do 
Mato Dentro, Conceição do Pará, Confi ns, Congonhas, Congonhas do 
Norte, Conselheiro lafaiete, Conselheiro Pena, Cordisburgo, Corinto, 
Coroaci, Coromandel, Coronel Fabriciano, Coronel murta, Coronel 
Xavier Chaves, Córrego danta, Córrego Fundo, Córrego Novo, Couto 
de magalhães de minas, Crisólita, Cristais, Cristiano otoni, Cruci-
lândia, Cruzeiro da Fortaleza, Cuparaque, Curvelo, datas, desterro 
de entre rios, desterro do melo, diamantina, diogo de Vasconcelos, 
dionísio, divino das laranjeiras, divinolândia de minas, divisópolis, 
dom bosco, dom Cavati, dom Joaquim, dores de Campos, dores de 
Guanhães, dores do Indaiá, doresópolis, douradoquara, engenheiro 
Caldas, entre Folhas, entre rios de minas, esmeraldas, estrela do 
Indaiá, estrela do sul, Felício dos santos, Felisburgo, Felixlândia, 
Fernandes Tourinho, Ferros, Florestal, Formiga, Formoso, Fortuna de 
minas, Francisco badaró, Franciscópolis, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, 
Frei lagonegro, Fronteira dos Vales, Funilândia, Galiléia, Goiabeira, 
Gonzaga, Gouveia, Governador Valadares, Grupiara, Guanhães, Guar-
da-mor, Guimarânia, Iapu, Ibertioga, Ibiá, Ibituruna, Igaratinga, Igua-
tama, Imbé de minas, Inhapim, Inhaúma, Inimutaba, Ipaba, Ipanema, 
Ipatinga, Iraí de minas, Itabira, Itabirinha, Itabirito, Itaguara, Itaipé, 
Itamarandiba, Itambacuri, Itambé do mato dentro, Itanhomi, Itaobim, 
Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaverava, Itinga, Itueta, Jaboticatubas, Jacinto, 
Jaguaraçu, Jampruca, Japaraíba, Jeceaba, Jenipapo de minas, Jequi-
tibá, Jequitinhonha, Joaíma, Joanésia, João monlevade, João Pinheiro, 
Joaquim Felício, Jordânia, José Gonçalves de minas, José raydan, 
ladainha, lagamar, lagoa da Prata, lagoa dourada, lagoa Formosa, 
lagoa Grande, lagoa santa, leandro Ferreira, leme do Prado, luz, 
machacalis, madre de deus de minas, malacacheta, mantena, mara-
vilhas, mariana, marilac, mário Campos, marliéria, martinho Cam-
pos, mata Verde, materlândia, mathias lobato, matozinhos, matutina, 
medeiros, medina, mendes Pimentel, mesquita, minas Novas, moeda, 
moema, monjolos, monte Carmelo, monte Formoso, morada Nova 
de minas, morro da Garça, morro do Pilar, mutum, Nacip raydan, 
Nanuque, Naque, Natalândia, Nazareno, Nova belém, Nova era, Nova 
lima, Nova módica, Nova Ponte, Nova serrana, Nova união, Novo 
Cruzeiro, Novo oriente de minas, oliveira, onça de Pitangui, ouro 
branco, ouro Preto, ouro Verde de minas, Padre Paraíso, Paineiras, 
Pains, Palmópolis, Papagaios, Paracatu, Paraopeba, Passa Tempo, Pas-
sagem, Patos de minas, Patrocínio, Paulistas, Pavão, Peçanha, Pedra 
azul, Pedra do Indaiá, Pedrinópolis, Pedro leopoldo, Pequi, Perdigão, 
Perdizes, Perdões, Periquito, Pescador, Piedade de Caratinga, Piedade 
do rio Grande, Piedade dos Gerais, Pimenta, Pingo d’Água, Piracema, 
Pitangui, Piumhi, Pocrane, Pompéu, Ponto dos Volantes, Poté, Prados, 
Pratinha, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente ole-
gário, Prudente de morais, Quartel Geral, Queluzito, raposos, resende 
Costa, resplendor, ressaquinha, ribeirão das Neves, rio acima, rio 
do Prado, rio manso, rio Paranaíba, rio Piracicaba, rio Vermelho, 
ritápolis, romaria, rubim, sabará, sabinópolis, sacramento, salto da 
divisa, santa bárbara, santa bárbara do leste, santa bárbara do Tugú-
rio, Santa Cruz de Minas, Santa Efi gênia de Minas, Santa Helena de 
minas, santa Juliana, santa luzia, santa maria de Itabira, santa maria 
do salto, santa maria do suaçuí, santa rita de minas, santa rita do 
Itueto, santa rosa da serra, santana de Pirapama, santana do Garam-
béu, santana do Jacaré, santana do Paraíso, santana do riacho, san-
tana dos montes, santo antônio do amparo, santo antônio do Itambé, 
santo antônio do Jacinto, santo antônio do monte, santo antônio do 
rio abaixo, santo Hipólito, são brás do suaçuí, são domingos das 

dores, são domingos do Prata, são Félix de minas, são Francisco de 
Paula, são Geraldo da Piedade, são Geraldo do baixio, são Gonçalo do 
abaeté, são Gonçalo do Pará, são Gonçalo do rio abaixo, são Gon-
çalo do rio Preto, são Gotardo, são João del rei, são João do man-
teninha, são João do oriente, são João evangelista, são Joaquim de 
Bicas, São José da Lapa, São José da Safi ra, São José da Varginha, São 
José do divino, são José do Goiabal, são José do Jacuri, são Pedro 
do suaçuí, são roque de minas, são sebastião do anta, são sebas-
tião do maranhão, são sebastião do oeste, são sebastião do rio Preto, 
são Tiago, sardoá, senador modestino Gonçalves, senhora do Porto, 
senhora dos remédios, serra azul de minas, serra da saudade, serra 
do salitre, serra dos aimorés, serro, sete lagoas, setubinha, sobrá-
lia, Taparuba, Tapira, Tapiraí, Taquaraçu de Minas, Tarumirim, Teófi lo 
otoni, Timóteo, Tiradentes, Tiros, Três marias, Tumiritinga, Turmalina, 
ubaporanga, umburatiba, unaí, uruana de minas, Vargem alegre, Var-
gem bonita, Varjão de minas, Vazante, Veredinha, Vespasiano, Virgem 
da lapa, Virginópolis e Virgolândia .  

 26 cm -10 1455318 - 1  

    SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE TrANSPorTES DE 
CArGAS E LoGÍSTiCA DE miNAS GErAiS – SETCEmG  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Pelo presente edital, fi cam convoca-
das todas as associadas do sindicato das empresas de Transportes de 
Cargas e logística de minas Gerais - setcemg, para assembleia Geral 
ordinária, que será realizada na sua sede, à avenida antônio abrahão 
Caram, nº 728, são José/Pampulha, belo Horizonte - mG, no dia 18 de 
março de 2021, quinta-feira, às 16:00 horas em primeira convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:a) análise do balanço 
Patrimonial e dos demonstrativos econômicos e Financeiros relativos 
ao exercício de 2020 e aprovação das contas, documentos e resultados 
daquele exercício; b) outros assuntos de interesse . Não havendo “quó-
rum” legal, a assembleia será realizada trinta minutos após, ou seja, às 
16:30 horas, no mesmodia e local e com qualquer número de partici-
pantes . em cumprimento às medidassanitárias para evitar a propagação 
da pandemia de Covid, a assembleia será realizada simultaneamente de 
forma presencialcom prévia inscrição dos que confi rmarem a presença, 
que será limitada à capacidade segura das instalações, e de forma vir-
tual para os que previamente solicitarem acesso ao link disponibilizado 
pela secretariado sindicato . belo Horizonte, 11 de março de 2021 . (a) 
Gladstone Viana diniz lobato . Presidente .  

 5 cm -10 1455315 - 1  

    iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA muNiCiPAL 
DoS SErViDorES PÚBLiCoS Do 
muNiCÍPio DE ViÇoSA - iPrEVi.  

  Tomada de Preços Nº 017/2021 . aviso de republicação e reti-
fi cação do Edital Tomada de Preços, Tipo Técnica e Preço nº 017/2021 
- Edital Retifi cado em 11/03/2021. O Instituto de Previdência Munici-
pal dos servidores Públicos do município de Viçosa, torna pública a 
republicação e a retifi cação do Edital na Modalidade Tomada de Pre-
ços, Tipo Técnica e Preço nº 017/2021: objeto: Contratação de Pes-
soa Jurídica e/ou Pessoa Física para a prestação de serviços de con-
sultoria e assessoria jurídica para o regime Próprio de Previdência 
social (rPPs) do município de Viçosa/minas Gerais, notadamente nas 
áreas do Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Itens retifi ca-
dos: - (1) exclusão do Item 4 .5 (Caracterização de me/ePP de escri-
tório de advocacia); (2) retifi cação na planilha de avaliação técnica: 
inclusão do direito constitucional no atestado, certidão ou declaração 
comprobatório de formação de advogado membro da equipe técnica 
em cursos completos de especialização ( . . .) e administração Pública e 
(3) mudança na pontuação Tempo de exercício de advocacia, máximo 
10 pontos, atestado, certidão ou declaração comprobatório de experi-
ência profi ssional do licitante ou de advogado membro da equipe téc-
nica na prestação de serviço jurídico a regime Próprio de Previdência 
social, máximo 15 pontos, inclusão do Item 5 .10 . Itens incluídos: (1) a 
comprovação do tempo de exercício de advocacia será feita mediante 
a apresentação de (i) certidão expedida por secretarias judiciais ou 
órgãos públicos onde o profi ssional tenha exercido atos privativos de 
advocacia (Postulação a órgão do Judiciário e atividades de consulto-
ria, assessoria e direção jurídicas) ou (ii) de documento emitido por 
site de tribunais do país onde constam processos em nome do advo-
gado com indicação do ano de distribuição das ações ativas e baixadas; 
isso tudo combinado com certidão da oab onde conste desde quando 
o profi ssional possua inscrição defi nitiva, contendo o nº de registro e 
a data de inscrição . e considerando o decreto municipal 5619/2021, 
art .10 - Ficam proibidas reuniões presenciais com mais de quatro pes-
soas em espaço público ou privado . Parágrafo Único - o setor público e 
o privado deverão optar preferencialmente pela realização de reuniões 
e atendimentos de forma remotas. Considerando a difi culdade de reali-
zação da sessão de abertura da licitação e de análise e impugnação de 
documentos, decide-se por realizar a licitação em Nova data e Horário 
do Certame: 13/04/2021 com início às 10:20 horas (Horário de brasí-
lia) . local:IPreVI, situado na av . P .H . rolfs, nº 81, 3º andar, Centro, 
na Cidade de Viçosa/mG, sala de reuniões do Instituto . mais informa-
ções e oedital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no 
setor de Compras, licitações e Contratos, mediante apresentação de 
pen-drive, no site: www .iprevivicosa .mg .gov .bronde poderão retirá-lo, 
mediante preenchimento do recibo de retirada . Viçosa, 11 de março de 
2021 . Carlos roberto dias Júnior - CPl .  

 10 cm -10 1455537 - 1  

    CPGrS - CoNSÓrCio PÚBLiCo DE 
GESTÃo DE rESÍDuoS SÓLiDoS  

 resoluçÃo Nº 001/2021 . o CPGrs - Consórcio Público de Gestão 
de resíduos sólidos, comunica a resolução nº 001 de 28 de janeiro de 
2021, o orçamento anual do exercício de 2021, nos termos do estatuto 
do Consórcio Público do Consórcio .  

 2 cm -10 1455430 - 1  

    ViAÇÃo rio DoCE LTDA  
 Convocação - assembleia Geral ordinária - o Presidente do Conse-
lho de administração da Viação riodoce ltda ., com endereço à av . 
Comendador rafael José de lima, 1 .600, bairro limoeiro, em Cara-
tinga/mG, inscrita no CNPJ nº 19 .632 .116/0001-71, no uso das atri-
buições que lhe confere o parágrafo 3º, cláusula 7ª da Consolidação 
Contratual de 08/08/2015, vem convocar os senhores cotistas para 
uma aGo-assembleia Geral ordinária a se realizar conforme abaixo: 
data: 17 de abril de 2021 . local: av . Comendador rafael José de 
lima, 1600, bairro limoeiro, Caratinga/mG (sede da empresa) . Pauta 
do Dia: 09:00 Horas - • Discussão e aprovação do balanço patrimo-
nial e demais demonstrações fi nanceiras encerradas em 31/12/2020, e 
destinação dos resultados . Nota: os documentos se encontram à dis-
posição dos cotistas na sede da empresa . da representação e Insta-
lação: Contrato social de 08/08/2015 - Cláusula 7ª - Parágrafo 3º . a 

assembleia Geral será convocada necessariamente uma vez por ano, 
para aprovação do balanço Geral, e extraordinariamente por requeri-
mento do Presidente do Conselho de administração, como também por 
qualquer quotista ou grupo de quotistas que detenham 20% (vinte por 
cento) do capital social, quando julgar necessário . a . o quotista poderá 
ser representado na assembleia Geral por procurador constituído, que 
seja quotista ou advogado . b . o quotista poderá ser também represen-
tado por procurador, desde que também seja quotista, determinado em 
acordo feito por grupo de quotistas e que esse acordo esteja devida-
mente arquivado na sede da empresa; c . os instrumentos particulares 
de procuração deverão estar com fi rma reconhecida em cartório, por 
autenticidade . d . as assembleias Gerais ordinárias (aGo) e assem-
bleias Gerais extraordinárias (aGe) serão abertas e instaladas em pri-
meira convocação com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) 
do capital social; em segunda convocação, com intervalo de 01(uma) 
hora da primeira convocação, com quórum de 51% (cinquenta e um 
por cento) do capital social e em terceira convocação, com intervalo de 
01(uma) hora da segunda convocação, com os presentes . Caratinga, 08 
de março de 2021 . Gustavo Grossi de assis - Presidente do Conselho 
de administração .  

 8 cm -09 1454741 - 1  

    PHArLAB iNDÚSTriA FArmACÊuTiCA S.A.  
 CNPJ/me nº 02 .501 .297/0001-02 – NIre 31 .300 .024 .989 

 Convocação 
 Serve a presente para notifi car V.Sa. que os acionistas da Pharlab 
Indústria Farmacêutica s .a . realizarão a assembleia Geral extraordi-
nária da Companhia no dia 23/03/2021, às 11h00, por meio eletrônico 
a ser acessado por link a ser oportunamente enviado pela administração 
da Companhia a cada um de seus acionistas, para examinar, discutir e 
votar acerca das seguintes deliberações: (i) alteração do endereço da 
sede social da Companhia, para atualizar o respectivo CeP e corrigir 
o nome da rua; (ii) alteração do endereço da fi lial inscrita no CNPJ/
me sob o nº 02 .501 .297/0005-28, para atualizar o respectivo bairro 
e CEP; e (iii) encerramento da fi lial inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02 .501 .297/0002-85 . o edital de convocação previsto na lei das socie-
dades anônimas será publicado pela Companhia no prazo estipulado na 
referida lei. A presente Notifi cação tem por intuito preservar a higidez 
da atual situação na qual ainda pende decisão a respeito da formaliza-
ção da transferência das ações detidas por V .sa ., em razão de opção de 
compra já consumada e a teor da Cláusula 9 .7 do acordo de acionistas . 
lagoa da Prata, 09 de março de 2021 . atenciosamente . Pascal François 
Jacques brière – Presidente do Conselho de administração 
 (09, 10 e 11/03/2021)  

 5 cm -08 1454179 - 1  

    SAE - SuPEriNTENDÊNCiA DE áGuA E 
ESGoToS DE iTuiuTABA - mG  

  edITal de Tomada de Preços Nº 001/2021 . a sae, através 
de sua diretoria e da Comissão Permanente de licitação, situada na 
rua 33, nº 474, setor sul, cidade de Ituiutaba, estado de minas Gerais, 
CeP – 38300-030, torna público que se acha aberta a presente Tomada 
de Preços, sob o nº 001/2021, tipo meNor Preço Por loTe, a 
qual será processada e julgada em conformidade com a lei nº 8 .666/93 . 
objeto: Contratação de serviços de elaboração de projetos diversos . 
departamento responsável: Projetos e obras . recurso orçamentário: 
17 .512 .0014 .1 .049 .4 .4 .90 .51 .00 . Prazo de recebimento da documenta-
ção para cadastro aTÉ o dia 23/03/2021, aTÉ às 17h00 . Prazo para pro-
tocolo dos envelopes Habilitação e Proposta - data: 26/03/2021, aTÉ 
às 09h00 . abertura dos envelopes: data: 26/03/2021, aTÉ às 09h00 . o 
edital na íntegra e as informações complementares à licitação encon-
tram-se à disposição dos interessados no site www .sae .com .br, ou na 
sala da Comissão de licitação, na rua 33, n .º 474 - setor sul Ituiuta-
ba-mG, CeP 38300-030 . Fones: (34)3268-0401 / (34)3268-0404 . Ituiu-
taba-mG, 03 de março de 2021 . Georges bou Hanna Filho . Presidente 
da Comissão Permanente de licitação .  

 5 cm -10 1455588 - 1  

    CiA. FiAÇÃo E TECELAGEm SÃo ViCENTE  
 CNPJ 21 .549 .381/0001-32 - aVIso aos aCIoNIsTas - acham-se à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social desta Companhia, 
à av . barão do rio branco, 3760, em Juiz de Fora-mG, os documen-
tos a que se refere o artigo nº 133 da lei nº 6404 de 15 de dezembro 
de 1976 . 
 edITal de CoNVoCaçÃo - Ficam os senhores acionistas da Cia . 
Fiação e Tecelagem são Vicente, convidados a se reunirem em sua 
sede social à av . rio branco, 3760 em Juiz de Fora (mG) no dia 14 
de abril de 2021 às 16 horas em primeira convocação e 16h30min em 
segunda e última convocação . assemblÉIa Geral ordINÁrIa: 
1) apreciação das Contas da diretoria, exame, discussão e votação 
das demonstrações Financeiras do balanço Geral encerrado em 31 de 
dezembro 2020; 2) Defi nição da Remuneração da Diretoria; 3) Outros 
assuntos do interesse da sociedade . Juiz de Fora, 04 de março de 2021 . 
Tarcísio José baptista de oliveira - diretor Presidente . Paulo ribeiro de 
oliveira - diretor Gerente . aloisio antonio siqueira marques - diretor 
administrativo .  

 4 cm -09 1454818 - 1  

    CoTrESA S/A  
 CNPJ: 21 .557 .889/0001-82 - aVIso aos aCIoNIsTas - acham-se à 
disposição dos senhores acionistas, na rua marechal Floriano Peixoto, 
521, Centro, Juiz de Fora-mG, CeP . 36015-440, de segunda à sexta-
feira, no horário das 09h:00 até 12h:00, os documentos a que se refere o 
art . 133, da lei 6 .404/76, relativos ao exercício de 2020 . 
 edITal de CoNVoCaçÃo - assembleia Geral ordinária . de con-
formidade com o estatuto social e, ainda, observados os dispositivos 
da Lei 6.404/76, fi cam os Senhores Acionistas da sociedade COTRESA 
s/a convocados para participarem da assembleia Geral ordinária a 
ser realizada na rua marechal Floriano Peixoto, 521, Centro, Juiz de 
Fora-mG, CeP . 36015-440, às 11h:00, do dia 14 de abril de 2021, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º) examinar, discutir e 
votar a Prestação de Contas, o relatório da diretoria e as demonstra-
ções Financeiras do balanço encerrado em 31 .12 .2020 . 2º) deliberar 
sobre a destinação de lucros líquidos . 3º) assuntos gerais . Juiz de Fora, 
09 de março de 2021 . Walter abizaid Júnior - diretor superintendente .  

 4 cm -10 1455483 - 1   

 Câmaras e Prefeituras 
do interior

    CÂmArA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA-mG  
 ProCedImeNTo admINIsTraTIVo Nº16/2021 

 modalidade PreGÃo PreseNCIal, do tipo meNor Preço Por 
ITem, objetivando oregistro de Preçospara futuras e eventuais aquisi-
ções de combustíveis tipo gasolina comum e álcool (etanol) para abas-
tecimento dos veículos à serviço da Câmara municipal de Itamarandiba 
no estado de minas Gerais, no município de Itamarandiba e ao longo 
das rodovias/brs 259 e 135 que dão acesso à belo Horizonte/mG, ses-
são no dia 25 de março de 2021, abertura a partir das 15:00h . o edital na 
integra poderá ser obtido por meio de solicitação no e-mail: camaradei-
tamarandiba@gmail .com . Informações: (38) 3521- 1889 .  

 3 cm -09 1454902 - 1  

    CÂmArA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAiSo/mG  
 - Termo adITIVo 001/2021,  

 através de seu representante legal, torna público à prorrogação do con-
trato mediante ao termo aditivo, celebrado com a empresa l o Costa 
Copiadora e Papelaria, CNPJ 35 .000 .795/0001-12, através da licitação 
Pregão Presencial nº 0001/2020, cujo objeto é contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de gestão de documentos reprodu-
zidos mediante execução de cópias em preto e branco e encadernações, 
incluindo o fornecimento de todo o material de suprimento, papel reci-
clado e mão de obra especializada para atender a demanda de todos 
os departamentos administrativos e gabinetes de vereadores da Câmara 
municipal de santana do Paraíso/mG . Valor total de r$ 4 .228,02 (qua-
tro mil duzentos e vinte e oito reais e dois centavos) . alessandro Fabio 
da silva, Presidente  
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    CÂmArA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAiSo/mG  
 Termo adITIVo 003/2021 

 através de seu representante legal, torna público à prorrogação do con-
trato mediante ao termo aditivo celebrado com a empresa suPraNeT 
TeleCom e INFormaTICa lTda, CNPJ 14 .105 .689/0001-23, 
através da licitação Pregão Presencial nº 0002/2018, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços e ins-
talação de internet banda larga, através de conexão do tipo ip dedicado 
e velocidade de 15 (quinze) mbps para atender a demanda de todos 
os departamentos administrativos e gabinetes de vereadores da Câmara 
municipal de santana do Paraíso . Valor total de r$ 4 .748,40 (quatro 
mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) . alessandro 
Fabio da silva, Presidente  
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     CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA – mG  
 Termo adITIVo Nº 01 ao CoNTraTo 005-2021 

  objeto: Contratação de serviços técnicos de manutenção Preventiva 
e corretiva de equipamentos e material de informática Fornecedor 
Gabriela Naiara dos santos valor Global : r$ 5 .392,20( Cinco mil Tre-
zentos Noventa dois reais e Vinte Centavos )dotação 3 .3 .90 .39 .00  

 2 cm -10 1455673 - 1  

     CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA – mG  
  ProCesso admINIsTraTIVo Nº 04/2021 

modalIdade dIsPeNsa Nº 04/2021 
 Torna Público a homologação do processo administrativo 04/2021 
modalidade  dispensa 04/2021 objeto : aquisição de salgados para os 
eventos esporádico da  Câmara municipal de são José da lapa, dotação 
3 .3 .90 .30 .00 Contratado :  Varejão barão Produtos alimentícios Valor 
Global : r$ 9 .450,00 ( Nove mil  Quatrocentos Cinquenta reais )  

 2 cm -10 1455481 - 1  

    PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE  
  eXTraTo de adJudICaçÃo . ProCesso Nº .: 
0013530 modalIdade: PreGÃo Nº .: 09/2021 . 

 Tipo: menor Preço por item . adjudico o procedimento da licitação, 
cujo objeto é aquisição de equipamento odontológico (esb), referente 
a PORTARIA Nº3.389, de 10 dezembro de 2020, com a fi nalidade de 
estruturar, reorganizar e adequar os ambientes voltados à assistência 
odontológica, na atenção Primária à saúde, conforme Termo de refe-
rência, em favor da empresa: Cunha & savazi distribuidora de medi-
camentos ltda – me; nos termos e condições do julgamento efetuado 
pelo pregoeiro e equipe de apoio, produzindo desta forma seus jurídicos 
e legais efeitos . Itapagipe/mG, 01 de março de 2021 . Tiago Viana dos 
santos - Pregoeiro . 
  
 extrato de Homologação . Processo nº .: 0013530 modalidade: Pregão 
nº .: 09/2021 . Tipo: menor Preço por item . Homologo o procedimento 
da licitação, cujo objeto é aquisição de equipamento odontológico 
(esb), referente a PorTarIa Nº3 .389, de 10 dezembro de 2020, com 
a fi nalidade de estruturar, reorganizar e adequar os ambientes volta-
dos à assistência odontológica, na atenção Primária à saúde, conforme 
Termo de referência, em favor da empresa: Cunha & savazi distri-
buidora de medicamentos ltda – me, nos termos e condições do jul-
gamento efetuado pelo pregoeiro e equipe de apoio, produzindo desta 
forma seus jurídicos e legais efeitos . Itapagipe/mG, 01 de março de 
2021 . ricardo Garcia da silva – Prefeito municipal . 
  
 extratos de Contratos . Processo nº .: 0013530 modalidade: Pregão nº .: 
09/2021 .Tipo: menor Preço por Item . objeto é aquisição de equipa-
mento odontológico (esb), referente a PorTarIa Nº3 .389, de 10 
dezembro de 2020, com a fi nalidade de estruturar, reorganizar e adequar 
os ambientes voltados à assistência odontológica, na atenção Primária 
à saúde, conforme Termo de referência . Contrato: nº 09/2021, Cunha 
& savazi distribuidora de medicamentos ltda – me - r$ 7 .800,00 . 
Forma de pagamento: até 15 dias mediante NF . d .o .: conforme orça-
mento vigente . data: 01/03/2021 . Vigência 31/12/2021 . Foro: Comarca 
de Itapagipe  

 8 cm -10 1455319 - 1  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202103102139160229.
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