
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Concurso nº 002/2022

O Município de Nova Lima tor-

na público que realizará licita-

ção na modalidade Concurso nº 

002/2022. Objeto: Concurso Muni-

cipal para Premiação de Iniciativas 

Artísticas e Culturais de Cultura 

Popular. O período das inscrições 

será de 13/05/2022 a 27/06/2022, 

das 09:00 às 17:00, no Departa-

mento de Contratos e Licitações, 

na Rua Bias Fortes, nº 62 � 2° 

andar, Centro � Nova Lima/MG. O 

Edital estará disponível a partir do 

dia 10/05/2022 no site www.nova-

lima.mg.gov.br e no Departamento 

de Contratos e Licitações da Pre-

feitura Municipal de Nova Lima. 

Nova Lima, 09 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG
Aviso de Abertura de Processo Licitatório - Edital de Licitação
Modalidade Tomada de Preços nº 003/2022 - Procedimento
Licitatório nº 037/2022. O Município de São Roque de Minas/
MG, torna público a abertura do processo licitatório acima descrito,
cujo objeto visa a Contratação de Empresa Especializada na
Elaboração de Projetos Individuais das Propriedades
(PIP’s), correspondentes a uma Área de 1.000,00 Hectares,
Conforme Propriedades Habilitadas no Projeto “Águas
da Canastra”. Contrato de Repasse nº 905477/2020,
Firmado entre o Município de São Roque de Minas e a
Caixa Econômica Federal, a ser realizado às 09:00 horas do dia
26/05/2022, na sede da Prefeitura Municipal.

São Roque de Minas, 09 de maio de 2022
Elen Cristina Aparecida Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
AVISO DE PUBLICAÇÃO

A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o Extrato do Contrato n° 022/2022,
referente ao Processo Licitatório nº 023/2022, Adesão a Registro de Preço nº 003/2022.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR E
EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CIS-EVMJ, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS, DE FORMA PARCELADA, DO TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE
OS CATÁLOGOS DE PREÇOS DA CMED E SIMPRO. Contratada: COFARMINAS
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
02.537.890/0001-09. Valor: R$ 4.227.275,00 (quatro milhões duzentos e vinte e sete mil
duzentos e setenta e cinco reais). Vigência: 12/04/2022 a 12/04/2023.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o Extrato do Contrato n° 023/2022,
referente ao Processo Licitatório nº 024/2022, Adesão a Registro de Preço n° 004/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM
E SEM CONDUTOR, COM E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SEGURO
OU PROTEÇÃO VEICULAR E RASTREADOR; PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS. Contratada:
COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB, inscrita no CNPJ
sob o n° 19.221.229/0001-84. Valor: R$ 80.675,90 (oitenta mil seiscentos e setenta e cinco
reais e noventa centavos). Vigência: 20/04/2022 a 20/04/2023.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o Extrato do Contrato n° 024/2022,
referente ao Processo Licitatório nº 025/2022, Adesão a Registro de Preço n° 005/2022.
Objeto: OBJETO É FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN
COM ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE SANITÁRIO DE PASSAGEIROS EM
ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SES/MG 7.791, PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS AO CISARP. Contratada: TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.058.744/0001-92. Valor: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil
reais). Vigência: 29/04/2022 a 29/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERA FELIZ/MG 

AVISO DE PREGÃO – nº 
063/2022- Processo 
00157/2022 REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE 
MOTOCICLETAS PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE 
ADMINISTRATIVAS. Data 
31/05/2022 às 16:00 horas O 
edital completo encontra – se 
disponível no site: 
www.esperafeliz.mg.gov.br. 

Oziel Gomes da Silva  
Prefeito Municipal. 
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CNPJ 17.031.931/0001-50
NIRE 3130005905-7

/001234156%71864%&9:86;8<5=>856
?;=@;A6BC;

Ficam convocados os acionistas da 
Minos Empreendimentos Imobiliários 
S.A., para a Assembleia Geral Ex-
traordinária a ser realizada às 18:00 
(dezoito) horas do dia 18/05/2022, na 
sede social, situada na Praça Antônio 
 !"#$%&'()*&' +,-"$&'.!/012345&'!'6/'

de deliberarem sobre a eleição da Di-
retoria. Bambuí, 04 de maio de 2022. 
Júlia Cardoso Silva Borges � Diretora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG, através
de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados, o
CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, tendo por objeto a
AQUISIÇAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS,
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, GÁS, CAMA, MESA E
BANHO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
DESTA MUNICIPALIDADE. Justifica-se o cancelamento, devido
à alteração no objeto do Edital. Assim sendo, será publicado novo
edital oportunamente. Monte Azul/MG, 09/05/2022 - Carlos
Carmelo José Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG, através
de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados, o
CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, tendo por objeto a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
em hospedagens para atender a demanda das secretarias desta
municipalidade. Justifica-se o cancelamento, devido à alteração
no objeto do Edital. Assim sendo, será publicado novo edital
oportunamente. Monte Azul-MG, 09/05/2022 - Carlos Carmelo
José Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG, através
de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados, o
CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, tendo por objeto a
contratação de empresa especializada para aquisição e prestação
de serviços de serralheria para manutenção das secretarias desta
municipalidade. Justifica-se o cancelamento, devido à alteração
no objeto do Edital. Assim sendo, será publicado novo edital
oportunamente. Monte Azul-MG, 09/05/2022 - Carlos Carmelo
José Santos - Pregoeiro.

   

PREFEITURA DE
VÁRZEA DA PALMA/MG 

AVISO DE ADESÃO ÀS ATAS 
REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 006/2021, 

GERENCIADA PELA CODAP
O município de Várzea da Palma-MG, 

com sede na Rua Claudio Manoel da 

Costa, 1000, Pinlar, Várzea da Palma-MG. 

CEP 39.260-000, torna publica a adesão às 

Atas de Registro de Preços, provenientes 

do Processo 012/2021, gerenciada pelo 

CODAP. OBJETO:  aquisição futura e 

incerta de veículos pesados para atender os 

municípios integrantes do Consórcio.

Eduardo Monteiro de Abreu
Prefeito do Município 

de Várzea da Palma-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG
AVISO DE LICITAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas/MG torna público a realização
de licitações nas modalidades: TOMADA DE PREÇOS 002/2022, tipo menor
preço GLOBAL, destinado a Contratação de empresa para execução de obra de
muro de cobertura na Escola Municipal de Água Boa neste Município, cujos
envelopes de habilitação e propostas deverão ser entregues até às 09:00 horas
do dia 27 (vinte e sete) de maio de 2022. PREGÃO PRESENCIAL 010/2022,
tipo menor preço por Lote, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para eventual
aquisição de peças e serviços (mecânicos, elétricos, ar condicionado,
lanternagem e pintura, reforma de bancos e estofados, alinhamento e
balanceamento, caster, borracharia e outros) para Manutenção da frota
Municipal, cujo credenciamento se dará às 08:00 horas do dia 23 (vinte e três)
de maio de 2022. Maiores informações, bem como Editais completos, junto a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas/MG, com sede na Avenida Totó
Costa, 221, Centro, pelo telefone (33) 3753-9000, e-mail:
licitasantacruz@hotmail.com e site santacruzdesalinas.mg.gov.br

Santa Cruz de Salinas/MG, 09 de maio de 2022
Paulo Rodrigues de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
Aviso de licitação. Processo 050/2022. Tomada de Preço 004/2022. Tipo: Menor
Preço por Empreitada Global. Objeto: Contratação de Empresa para execução de Obra
de Pavimentação de Vias Públicas Urbanas, Contrato de Repasse OGU nº 915159/2021
MDR, Operação 1077969-22 Programa Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano. Visita Técnica: a partir do dia 12/05/2022 até 26/05/2022, sob agendamento
prévio. Entrega abertura dos Envelopes: Dia 26 de Maio de 2022 às 12h15min. Abertura
dos envelopes: Dia 26 de Maio de 2022 às 12h30min. Processo 051/2022. Tomada de
Preço 005/2022. Tipo: Menor Preço por Empreitada Global. Objeto: Contratação de
Empresa para execução de Obra de Pavimentação de Vias Públicas Urbanas, Contrato
de Repasse OGU nº 915117/2021 MDR, Operação 1077967-83 Programa Apoio a Politica
Nacional de Desenvolvimento Urbano. Visita Técnica: a partir do dia 12/05/2022 até 26/
05/2022, sob agendamento prévio. Entrega abertura dos Envelopes: Dia 26 de Maio de
2022 às 14h45min. Abertura dos envelopes: Dia 26 de Maio de 2022 às 15h00min. Carlos
Henrique Avelar. Prefeito Municipal. Soraia do Carmo Bolcato. Presidente da CPL.
Informações completas com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio do Amparo/MG - Fone (35) 3863-2777, no horário de 13h00min as
16h00min. licitacao@santoantoniodoamparo.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERA FELIZ/MG 

Aviso de Pregão – nº 061/2022- 
Processo 00155/2022 
REGISTRO DE PREÇO PARA 
CAMINHÃO CAÇAMBA 18 
METROS TRUCADO PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS NA COMUNIDADE 
TABOÃ. Data 31/05/2022 às 
13:30 horas O edital completo 
encontra – se disponível no site: 
www.esperafeliz.mg.gov.br. 

Oziel Gomes da Silva   
Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE/MG
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Fruta de Leite/MG, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do Processo Licitatório 023/2022 -
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022, principalmente ata da CPL e Parecer
Jurídico, resolve Adjudicar e Homologar o resultado do processo acima
indicado cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo de
engenharia e Construção Civil para Construção de Quadra Poliesportiva na
Escola Municipal de Educação Infantil Jovina Brito Castro, conforme
Convênio de Saída 1261000241/2022/SEE, na forma que se segue: EMPRESA
VENCEDORA: CONSTRUTORA EXATA LTDA-ME - CNPJ Nº 10.741.886/
0001-88, com o valor Global de R$ 570.295,11 (quinhentos e setenta mil,
duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

Fruta de Leite/MG, 22 de abril de 2022
Nixon Marlon Gonçalves das Neves

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE/MG

 EXTRATO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 039/2022
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 039/2022

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE - CNPJ 01.612.483/
0001-48. CONTRATADO -  CONSTRUTORA EXATA LTDA-ME - CNPJ Nº
10.741.886/0001-88. OBJETO - Contratação de empresa especializada no
ramo de engenharia e Construção Civil para Construção de Quadra
Poliesportiva na Escola Municipal de Educação Infantil Jovina Brito Castro,
conforme Convênio de Saída 1261000241/2022/SEE.
LICITAÇÃO - Processo Licitatório 023/2022 - Tomada de Preços  001/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 13.01.02.12.361.0016.3055 - Construção
e Ampliação de Prédios Públicos 44905100 - Obras e Instalações - Ficha 875.
INÍCIO - 02 de maio de 2022 - TÉRMINO - 01 de maio de 2023.
VALOR GLOBAL R$ 570.295,11 (quinhentos e setenta mil, duzentos e
noventa e cinco reais e onze centavos).

Fruta de Leite/MG, 02 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 04/2022

O Município de Nova Lima, tor-

na público, que fará realizar o 

Pregão Presencial nº 04/2022. 
Objeto: Contratação de empre-

sa especializada em execução 

de gestão de projetos de tecno-

logia e segurança da informação 

para implementação do plano 

diretor de tecnologia da infor-

mação (PDTI) no Município de 

Nova Lima. Data de realização 

20/05/2022 às 09:00 h. O edital 

poderá ser retirado no site www.
novalima.mg.gov.br, em Trans-
parência/Publicações. 

Nova Lima, 10 de maio de 2022. 

A Pregoeira

ERB MG ENERGIAS S.A.
CNPJ/MF Nº 15.419.901/0001-90

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2021 . Salvador, 10 de maio de 2022.

 2021 2020
Ativos  
Circulantes 
Caixa e equiv. de caixa  4.804  13.513 
Contas a receber  14.090  13.104 
Estoques  7.590  3.010 
Impostos a recuperar  61  62 
Adto a fornecedores  4.387  2.663 
Outros créditos  97  57 
Total dos ativos circ.  31.029  32.409 
Não Circulantes  
Impostos a recuperar  409  576 
Impostos diferidos  27.630  29.575 
Partes relacionadas  584  -   
Imobilizado  204.357  221.101 
Direito de uso s/ contratos de arrend.  41  123 
Intangível  51  135 
Total dos ativos não circ.  233.072  251.510 
   
 
Total dos ativos  264.101  283.919 

 2021 2020
Passivos  
Circulantes
Fornecedores  6.403  4.642 
 !"#$%&'()(*+,+-'( (./0'120(( //'3//(
Passivo de arrendamento  1.396  1.402 
Obrigações trabalhistas  2.831  1.691 
Obrigações tributárias  2.640  4.324 
Adiantamento de clientes  2  -   
Total dos passivos circ.  203.021  100.747 
Não Circulantes  
 !"#$%&'()(*+,+-'( (.'/42(( .55'635(
Passivo de arrendamento  334  1.682 
Partes relacionadas  4.685  3.550 
Obrigações tributárias  1.837  413 
Total dos passivos não circ.  8.660  139.208 
Patrimônio Líquido   
Capital social  130.587  130.587 
Prejuízos acumulados  (78.167) (86.623)
Total do patrimônio líquido   52.420  43.964 
Total dos passivos e do PL  264.101  283.919 

 Capital social Prejuízos acumulados Total PL
Saldo em 31 de dezembro de 2019  130.587   (96.569)  34.018 
Lucro líquido do exercício  -     9.946   9.946 
Saldo em 31 de dezembro de 2020  130.587   (86.623)  43.964 
Lucro líquido do exercício  -     8.456   8.456 
Saldo em 31 de dezembro de 2021  130.587   (78.167)  52.420 

FLUXO DE CX DAS ATIVIDADES OPERAC. 2021 2020 
Lucro do exercício antes de IR/CSLL  13.976  15.145 
Ajustes p/ reconc. o prej. do exerc. c/ o 
caixa gerado pelas atividades operac.:   
Depreciação  21.881  21.780 
Amortização  94  92 
78#9%()!"#$%&:!9;*+,+-:,!)+&9( (.3'00<(( .1'533(
Juros s/arrend.  74  115 
Multas Contratuais   272  - 
Regul. fornecedores  -  66 
Regul. tributos  -  (1.747)
Imposto de renda e contribuição social  -  (5.199)
Outras despesas  409  346 
Red. (aum.) de ativos:   
Contas a receber  (986) (8.186)
Estoques  (4.580) (293)
Impostos a recuperar  2.113   4.854 
Outros créditos  (50) (45)
Adto a fornecedores  (1.724) (2.306)
Aum. (red.) de passivos:   
Fornecedores   1.488  (2.897)

Obrigações sociais e salários  1.140  (617)
Adto de clientes  2  (230)
Obrigações tributárias   (5.780) 5.620 
Cx (aplicado nas) gerado pelas operações  45.321  43.864 
=,>,!)+&9(?)(@8#9%()!"#$%&:!9;*+,+-:,!)+&9( (A.6'/25B( A.<'6<4B
Pagamento de juros arrendamento mercantil  (70)  (115)
Cx gerado pelas atividades operac.  29.408  31.229 
FLUXO DE CX DAS ATIVIDADES DE INVEST.   
Adição de imobilizado   (5.613) (1.439)
Baixa de imobilizado  150  467 
Cx aplicado nas atividades de invest.  (5.463) (972)
FLUXO DE CX DAS ATIVIDADES DE FINANC.   
Obtenção de arrendamento mercantil  -  164 
Pag. de arrend. mercantil  (1.358) (1.400)
Amortização de empréstimo  (31.847) (22.795)
Partes relacionadas   551  15 
 !"#$%&'(")$*&+",&)*-.&'("/&+0"&1-23"'$"4/&/.3" ",5637890" ,693:;70
AUM. (RED.) DO CX E EQUIV. DE CAIXA  (8.709) 6.241 
Cx e equiv. de caixa no início do exercício  13.513  7.272 
CD()()E8:F'(?)(-,:D,(+9(*!(?9()D)#-G-:9( (2'/42(( .5'6.5(
AUM. (RED.) DO CX E EQUIV. DE CAIXA  (8.709)  6.241 

 2021 2020
Receita operac. líquida  127.522  110.551 
Custo dos produtos vendidos  (86.233) (71.133)
Lucro bruto  41.289  39.418 
Gerais e administrativas  (8.145) (6.465)
Outras (desp.) operac. líq.  (905) (179)
Lucro operacional   32.239  32.774 
H)-):&,%(*+,+-):#,%( (<(( 63(
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Lucro antes do IR/CS  13.976  15.145 

IR/CS-corrente  (3.836) (3.608)

IR/CS-diferido  (1.684) (1.591)

C=.%("*>?3"'("$!$%.>.-(" "@3987"" B3B97"

Lucro líq. por lote mil de ações - R$ mil  0,0257  0,0302 

Contador

Danilo Almeida de Oliveira 
CRC: BA 036981/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Valores expressos em milhares de reais)

Diretoria

Henrique Grossman - Diretor Presidente
Manoel da Grassa Lessa Neto - Diretor de Operações

As demonstrações Financeiras completas, Notas Explicativas e o relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na Sede da Companhia, DF’s de 31 de dezembro de 2021, assinadas em 10 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERA FELIZ/MG 

AVISO DE PREGÃO – nº 
062/2022- Processo 
00156/2022 Registro de preço 
para futuras aquisições de cesta 
básica, que será fornecida pela 
secretaria municipal de 
desenvolvimento social. Data 
25/05/2022 às 13:30 horas O 
edital completo encontra – se 
disponível no site: 
www.esperafeliz.mg.gov.br. 

Oziel Gomes da Silva  
Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG, 
através de sua Pregoeira Oficial, torna a público a abertura do 
Processo Licitatório nº 00158/2022, Pregão Eletrônico 0010/2022, do 
tipo Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE UNIFORMES (EPI) PARA EQUIPE DE GARIS, 
OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TECNICOS DA 
SECRETARIA DE SAUDE. Recebimento das propostas até o dia 
01/06/2022 às 13:00h, abertura das propostas dia 01/06/2022 às 
13:15h, início da sessão de disputa dia 01/06/2022 às 13:30h. 
Endereço da plataforma www.vasistemas.com.br, referência de 
tempo: horário de Brasília. Informações pelo Site: 
www.esperafeliz.mg.gov.br; Telefone: (32) 3746-1335; e-mail: 
compras@esperafeliz.mg.gov.br.  

Espera Feliz -MG, 06 de MAIO de 2022. 
Laiza da Silva Rodrigues - Pregoeira Oficial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
Aviso de Licitação - A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o
Processo Licitatório nº 031/2022, Pregão Presencial nº 012/2022. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIÇÃO,
DIAGRAMAÇÃO E CAMPANHAS PARA PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES
DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL EM JORNAL DE ALCANCE REGIONAL QUE
COMPREENDE A CIDADE DE NOVORIZONTE/MG. Abertura da sessão:
23/05/2022 às 09h00min. Edital disponível através do e-mail
licitacaonovorizonte@gmail.com - Pregoeira Oficial: Ana Clara Santos Cardoso.

4 EDITAIS / 10 MAIO 2022
HOJE EM D I A B E LO HOR I ZONTE

Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 74A7-F86A-E873-BFEE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº. 97/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2022 
O município de Janaúba/MG torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 20 de maio de 2022, às 09:00, no endereço http://comprasbr.com.br, 
processo licitatório n° 97/2022, na modalidade pregão eletrônico n° 31/2022, para 
aquisição de materiais de higiene, limpeza e outros, a fim de atender as demandas 
das secretarias deste município, conforme especificações constantes no edital e seus 
anexos, cuja cópia poderá ser adquirida  junto ao setor de licitações, no referido 
endereço supracitado, no horário de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como 
no site: www.janauba.mg.gov.br. Janaúba-MG, 06 de maio de 2022. 

Tamiris Greycielle de Paula Borges - Assessora Especial em Licitações. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO � MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, 

torna público o aviso de licitação, objetivando contratação de empresa especializada em serviços de 

pinturas predial área interna e externa para prestação de serviços em prédios públicos desta municipalidade. 

Credenciamento: 20/05/2022 às 08h00min, Abertura 20/05/2022 às 08h15min. Interessados manter 

contato (38) 38318102, diretamente na sede do município ou no Portal da Transparência. Pai Pedro-

MG-09/05/2022 � Elieser T. P. Santos-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
020/2022-SRP, torna público o aviso de licitação, objetivando contratação de empresa especializada 

para o fornecimento parcelado de material esportivo e outros correlatos para atender as necessidades 

das secretarias desta municipalidade. Recebimento da(s) Proposta(s): de 10/05/2022 às 07:00h 

até 20/05/2022 até 07:30h � Abertura da(s) Proposta(s): 20/05/2022 às 08:00h � Início da Sessão de 

Disputa de Preços: 20/05/2022 às 08:15h. Interessados manter contato pelo endereço eletrônico: www.

portaldecompraspublicas.com.br, Portal de Transparência, ou ainda, no Setor de Licitações do município, 

endereço Rua São Pedro, 518, Centro, Pai Pedro-MG-09/05/2022 � Elieser T. P. Santos-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022-

SRP, torna público o aviso de licitação, objetivando aquisição parcelada de materiais odontológicos e outros 

correlatos para atender a secretaria de saúde desta municipalidade. Recebimento da(s) Proposta(s): de 

10/05/2022 às 07:00h até 20/05/2022 até 08:30h � Abertura da(s) Proposta(s): 20/05/2022 às 09:00h � 

Início da Sessão de Disputa de Preços: 20/05/2022 às 09:15h. Interessados manter contato pelo endereço 

 ! "#$%&'()*+++,-!!,(#.,-#*/0' 11(*23 %"&4'53(*%(*!&%6*7*!&'&"589 1:;*<(#"5!*3 *=#5%1>5#?%'&5;*(@*5&%35;*%(*

Setor de Licitações do município, endereço Rua São Pedro, 518, Centro, Pai Pedro-MG-09/05/2022 � 

Elieser T. P. Santos-Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO/MG

RATIFICO o Pedido de DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº. 028/2022 
nos termos do art. 24, Inciso X da 

Lei 8.666/93 com suas alterações. 

Objeto: locação de Imóvel para 

instalação e funcionamento do serviço 

de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV) do Serviço da 

Proteção Social Básica no CRAS 

Sagrada Família, junto à Pessoa Física: 

Jorge Alves Cordeiro, no valor 
R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) 
Mensais. 

São Francisco, 09 de maio de 2022. 

Ass.: Miguel Paulo Souza Filho 

 Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG
Procedimento Licitatório N° 004/2022 

Pregão Presencial Nº 003/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de soldas e torno mecânico 
para suprir as demandas da secretaria municipal de obras de Josenópolis MG, conforme 
Edital e do Termo de Referência. Recebimento das Propostas de Preço e Documentação 
de Habilitação: Dia: 20/05/2022. Horário de Credenciamento: A partir de 08h00min. 
Horário de Abertura dos Envelopes: Logo após o credenciamento ás 08h20min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG
TERMO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Josenópolis-MG, 
através da sua presidente, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº 
001/2022 publicada em 03/01/2022, torna público, que em virtude da determinação 
 !"#"$"%& '(%)!*(+%,#+%-# . /0(%123/4/&"'5%$ 4'"#"%&"#"%(6%$ 7/$(6%836%"%,9,-):,;<%
=,>:)%?>)@5%$(%-#(4 66(%A/4/0"0B#/(%:C%DEFGEDEE5%H(*"$"%$ %-# I(%:C%DDJGEDEE5%42K"%
suspensão foi determinada por conveniência administrativa, ressaltando ainda que tal 
suspensão poderá ser revogada a qualquer momento por deliberação das autoridades 
que determinaram a suspensão do certame.

Jessica Francyelle Pires Vieira - Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022 - O Município de

Presidente Juscelino/MG torna público, para conhecimento dos interessados,

que às 09:00h do dia 23 de maio de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal,

será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a

Proposta e Documentação - Pregão Presencial nº 021/2022, do tipo “MENOR

PREÇO POR ITEM” Aquisição de dieta enteral, Nutrison Energy para o

usuário Natanael Dias dos Santos, tendo em vista o laudo médico, bem como

atestado da nutricionista. Edital e maiores informações com a Pregoeira pelo

telefone (38) 3724-1239 ou e-mail: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022  - O

Município de Presidente Juscelino/MG torna público, para conhecimento dos

interessados, que às 09:00 horas do dia 25 de maio de 2022, no Prédio da

Prefeitura Municipal, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos

envelopes contendo a Proposta e Documentação– Tomada de Preços nº 009/

2022, do tipo “MENOR PREÇO  “ Contratação de empresa para execução de

projeto de engenharia para ampliação do CRAS, com sede na Rua Dr. Paulo

Salvo, 70, centro, Presidente Juscelino/MG”. Edital e maiores informações

com a Presidente da Comissão de Licitação, pelo telefone (38) 3724-1239 ou

e-mail: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº  010/2022 - O

Município de Presidente Juscelino/MG torna público, para conhecimento dos

interessados, que às 13:00 horas do dia 25 de maio de 2022, no Prédio da

Prefeitura Municipal, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos

envelopes contendo a Proposta e Documentação– Tomada de Preços nº 010/

2022, do tipo “MENOR PREÇO  “ Contratação de empresa para  execução do

projeto de engenharia para  reforma de edificação   do imóvel situado na Rua

Cel. Domingos Diniz, 69, Bairro: Tauá, Presidente Juscelino/MG. Edital e

maiores informações com a Presidente da Comissão de Licitação, pelo telefone

(38) 3724-1239 ou e-mail: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br.

MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO - MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº. 034/2022 - Pregão Eletrônico - SRP Nº. 025/2022 
Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
 !" #$!%&" $'()*+,-./!&0" - */*1%0" 2'* %"  !" 3)!*%&" !" 4)% '/%&"  !" $*54!6-" -'/%5%/*1-7"
Encaminhamento/recebimento das propostas e dos documentos de habilitação:  As propostas e 
%&" %,'5!./%&" !"8-(*$*/-9:%" !1!):%"&!)"!.,-5*.8- %&0"!;,$'&*1-5!./!"4%)"5!*%"!$!/)<.*,%"
.%" &=/*%" 8//4&>??@@@74%)/-$ !,%54)-&4'($*,-&7,%57()?AB?7" C4)!&!./-9:%"  -&" 4)%4%&/-&" !"
 %&" %,'5!./%&" !"8-(*$*/-9:%>"C/D"E&"FB8GF5*." %" *-"HI" !"5-*%" !"HFHH7"C(!)/')-" -"
sessão pública e do envio de lances: às 09h00min do dia 24 de maio de 20227"J"K */-$"
!&/L" *&4%.=1!$".%"!. !)!9%"!$!/)<.*,%>"8//4&>??@@@7,%.!M%5-)*.8%75M7M%17()?$*,*/-,%!& / e
8//4&>??@@@74%)/-$ !,%54)-&4'($*,-&7,%57()?AB?7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
Aviso de Licitação e Republicação - Pregão Eletrônico Nº 005/2022 - PROC.
ADM. Nº 016/2022 -  O Município de Passos/MG,  torna público que será

realizada licitação para aquisição de gás e gás liquefeito de petróleo para suprir

as necessidades das secretarias municipais, na modalidade Pregão Eletrônico,

pelo Sistema de Registro de Preço, do tipo Menor Preço por Item. O Edital está

à disposição nos sites http://passosportal transparencia.portalfacil .com.br/

licitacoes https://www.licitacoes-e.com.br/aop/. Abertura da Sessão dia 23/

05/22 às 08h30min. Local: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/. Passos/MG,

09 de maio de 2022. Diego Rodrigo de Oliveira - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO Nº 063/ 2022 .  O Município de Passos, através da

Secretaria Municipal de Educação, torna público que será realizada licitação

visando a contratação de empresa especial izada para o fornecimento de

equipamentos, materiais e mão-de-obra para a execução e ampliação da Escola

Municipal  Professora Maria Helena Vieira Lemos Maia. A l icitação será

realizada na modalidade Concorrência, regime de execução indireta por

empreitada por preço unitário,julgamento  Menor Preço Global. O recebimento

e a abertura dos envelopes será às 09h00min do dia 14/06/2022. O Edital

poderá ser adq uirido n o site ht tp:/ /

passosportaltransparencia.portalfacil.com.br/licitacoes Passos/MG, 09 de maio

de 2022.Rosa Maria Cardoso Beraldo  - Secretária Municipal de Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG, 
através de sua Pregoeira Oficial, torna a público a abertura do Processo 
Licitatório nº 00160/2022, Pregão Eletrônico 0012/2022, do tipo Aberto. 
Objeto: Registro de preço para aquisição de bandeiras e mastros para 
atender as unidades administrativas. Recebimento das propostas até o 
dia 03/06/2022 às 13:00h, abertura das propostas dia 03/06/2022 às 
13:15h, início da sessão de disputa dia 03/06/2022 às 13:30h. Endereço 
da plataforma www.vasistemas.com.br, referência de tempo: horário de 
Brasília. Informações pelo Site: www.esperafeliz.mg.gov.br; Telefone: 
(32) 3746-1335; e-mail: compras@esperafeliz.mg.gov.br. 

Espera Feliz -MG, 06 de MAIO de 2022. 
Laiza da Silva Rodrigues - Pregoeira Oficial. 

FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - FAEC

AVISO DE 1ª REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001 / 2022 / FAEC 

A FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA-FAEC torna público aos interessados a realização 
da 1ª REPUBLICAÇÃO do Edital de Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública Nº 001/2022. OBJETO: CONCESSÃO 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E USO REMUNERADO DAS 
INSTALAÇÕES DO IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, TOMBADO PELO DECRETO Nº 039/2002, ART. 
1º, III DENOMINADO �ESTAÇÃO STEVENSON�, (TODO 
COMPLEXO), LOCALIZADO NA MARGEM DIREITA 
DA RODOVIA BR 050, KM 50, NO SENTIDO ARAGUARI/
UBERLÂNDIA, BEM COMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE RESTAURO, ADAPTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 
ATIVIDADES NOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO, E/OU 
EVENTOS, E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E AFINS, 
devendo os envelopes contendo a documentação e a proposta serem 
entregues e lacrados até o dia 28 de junho de 2022 até às 09:00 
horas, sendo que a abertura ocorrerá no mesmo dia e horário, na 
Rua Virgílio de Melo Franco nº 11, Bairro Centro, CEP:38.440-
016, nesta cidade de Araguari-MG. Ficam convocados à competição 
licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se 
enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, 
cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, 
em qualquer dia útil, durante o expediente normal e através do 
site da Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC:
https://www.faec.araguari.mg.gov.br/licitacoes.

Mais informações, pelo telefone (0**34) 3690-3220.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA � FHOMUV
REPUBLICAÇÃO - AVISOS DE LICITAÇÃO

Republicamos os avisos abaixo, em razão de erro de ofício no teor dos 
mesmos. Considerando que não houve alteração nos editais, as datas de 
abertura serão mantidas.

LICITAÇÃO Nº 084/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA ONCOLÓGICA PARA ATENDIMENTO 
EM REGIME DE PLANTÃO IN LOCO E SOBREAVISO. Data da sessão: 
18/05/2022, às 14h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: 
(035) 3606-3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 085/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS GRÁFICOS. Data da sessão: 24/05/2022, às 08h. Retirada do 
Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@
fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 086/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
DE VIDEOLARINGOSCOPIA. Data da sessão: 24/05/2022, às 14h. Retirada do 
Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@
fhomuv.com.br

LICITAÇÃO Nº 088/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CHAMADA 
DE ENFERMAGEM. Data da sessão: 26/05/2022, às 08h. Retirada do Edital: 
www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 � edital@
fhomuv.com.br

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 078/2022 - INEXIGIBILIDADE N° 
012/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JAÍBA/MG, torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/FISICA DA 
ÁREA MÉDICA, nos regimes e especialidades, para prestação de serviços de 
Plantões Médicos no HOSPITAL MUNICIPAL DE JAÍBA/MG, em atendimento 
 ! "#$%#& %' ! ()*'$'+ ,! -#! " .-#! -#! / 01 2(34! $5*65%7#! #8+#$'9$ :;#8!
$5*8& *&#8!-5!#-'& ,<!!=%#-#*$' 7#*&5!9$ %>! 1#%&5! !+ %&'%!-5!-' !?@2AB2CACC!
 &D! E?2?C2CACC! - 8! AFGAA!  8! ?EGAA! H5% 8<! I-'& ,! -'8+5*0J#,! *5! 8'&#!
www.jaiba.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@jaiba.mg.gov.br
K'J ,-5!L5-%'M)#8!- !"',J !N!O%#8'-#*&#!- !=OP<!/ 01 2(34!AQ!-#!7 '5!-#!CACC<!

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ENGENHEIRO NAVARRO/MG

Extrato do edital 027/2022 - Processo 042/22 - TP 002/22 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em 
execução de obra de engenharia para a Prestação de 
Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico em 
diversas ruas do Município, no valor total estimado de 
R$ 609.032,20. Critério de julgamento será o de menor 
preço por LOTE por empreitada global. Entrega dos 
envelopes: até as 08:20h do dia 30/05/2022. Abertura 
dos envelopes: 08:30h do dia 30/05/2022 - edital 
disponível no site: www.engenheironavarro.mg.gov.br. 

Alane Almeida de Souza - Presidente da CPL.

ANUNCIE AQUI (31) 32 -

10 MAIO 2022 / EDITAIS 5
BE LO HOR I ZONTE HOJE EM D I A

Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código CD1F-D5A1-425B-1F20.



ECOVITAL CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A. 
CNPJ Nº 13.505.470/0001-59

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
 !"#$%!&'()*$"*&+,&-'./')0/1%*/!"+$'2&'3*&1$&*45!&'!&+,+0+6%*,&-'&07/!+!/$&',',1%!)*,48$'3!'9: ,&:'$'%!;,+<%*$',"0,;'3,',3/*"*&+%,48$'!',&'3!/$"&+%,45!&'=",")!*%,&'
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 da ECOVITAL Central de Gerenciamento Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram 
para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e 
pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

continua

 Reapresentado
Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020

Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa ....................... 5 93 1.358

Contas a receber de clientes ......................... 6 2.089 1.781

Estoque .......................................................... 8 417 410

Impostos e contribuições a compensar.......... 7 232 77

  2.831 3.626

Não circulante  

Imobilizado ..................................................... 9 24.743 25.268

 24.743 25.268

Total do Ativo  27.574 28.894

 Reapresentado
Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante    

Fornecedores ................................................ 10 659 911
Empréstimos e financiamentos ..................... 11 2.568 2.529
Obrigações fiscais ......................................... 12 99 308
Salários e obrigações com pessoal .............. 13 510 571

  3.836 4.319
Não circulante  

Empréstimos e financiamentos ..................... 11 960 3.372
Partes relacionadas ...................................... 14 750 1.400

  1.710 4.772
Patrimônio líquido 15

Capital social  ................................................  43.803 43.803
Adiantamento p/ futuro aumento de capital ..  2.600 -
Prejuízos acumulados ...................................  (24.375) (24.000)

  22.028 19.803
Total do passivo e Patrimônio Líquido ........  27.574 28.894

Demonstrações dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto o lucro/(prejuízo) por ação)
 Reapresentado
 Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida ............................ 16 14.105 19.774
Custos dos serviços prestados.......................... 17 (12.862) (16.103)
Lucro bruto ......................................................  1.243 3.671

Despesas (receitas) operacionais  
Despesas administrativas .............................. 18 (761) (874)
Despesas tributárias ......................................  (519) (273)
Outras receitas (despesas) operacionais.......  27 189

  (1.253) (958)
Resultado antes do resultado financeiro ......  (10) 2.713

Receitas financeiras ....................................... 19 5 15
Despesas financeiras ..................................... 19 (370) (622)

  (365) (607)
Resultado antes do imposto de renda e 

contribuição social ......................................  (375) 2.106
Imposto de renda  .......................................... 20 - (186)
Contribuição social ......................................... 20 - (481)

(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício .................  (375) 1.439
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício por ação  .  (0,01) 0,03

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 Reapresentado
 31.12.2021 31.12.2020
(Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício ........................... (375) 1.439

Outros Resultados Abrangentes ................................ - -
Resultado Abrangente Total ....................................... (375) 1.439

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 Notas
Capital 
social

Adiant. p/ futuro 
aumento de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ..............................................................................................................  31.445 - (25.439) 6.006
Aumento do capital social conf. AGE de 22/05/2020 .................................................................................. 14.a 12.358 - - 12.358
Lucro líquido do exercício............................................................................................................................  - - 1.439 1.439
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado) .............................................................................  43.803 - (24.000) 19.803
Adiantamento para futuro aumento de capital............................................................................................. 14.b - 2.600 - 2.600
Prejuízo do exercício ...................................................................................................................................  - - (375) (375)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ........................................................................................................  43.803 2.600 (24.375) 22.028

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 Reapresentado
Fluxos de caixa das atividades operacionais: 31.12.2021 31.12.2020
Lucro líquido (prejuízo) do semestre  ............................. (375) 1.439
Ajustes por:

Depreciação .............................................................. 754 1.384
Juros de Empréstimos e Financiamentos ................. 277 607

Resultado do semestre ajustado ................................ 656 3.430
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) em contas a receber .............. (308) (1.611)
Aumento (diminuição) em imposto a compensar ...... (155) 52
Aumento (diminuição) em estoques .......................... (7) 56
Aumento (diminuição) em outros ativos .................... - 41
Aumento (diminuição) em fornecedores ................... (252) (220)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar (209) 272
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal .. (61) (31)
Aumento (diminuição) em outras obrigações ............ - (149)

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais (336) 1.840
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição/baixa de ativo imobilizado .......................... (229) 28
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

investimento .............................................................. (229) 28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital ..................................................... - 12.358
Adiantamento para futuro aumento de capital ............ 2.600 -
Aquisição (pagamento) Mútuo com partes relacionadas (650) 1.400
Pagamento de empréstimos e financiamentos ........... (2.650) (14.382)

Recursos líquidos (aplicados nas) atividades de 
financiamento ............................................................ (700) (624)

(Redução)/aumento no caixa e equivalentes de caixa . (1.265) 1.244
Demonstração do aumento (redução) no caixa e 

equivalentes de caixa:
No início do exercício .................................................. 1.358 114
No final do exercício.................................................... 93 1.358

(Redução)/aumento no caixa e equivalentes de caixa (1.265) 1.244
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
 31.12.2021 31.12.2020
Atividades operacionais   
Recebimento de clientes ...................................................... 15.490 20.971
Pagamentos

a fornecedores de mercadorias e serviços ....................... (10.342) (13.973)
de impostos ....................................................................... (1.720) (1.503)
de salários e encargos ...................................................... (3.681) (3.639)
outros recebimentos/pagamentos operacionais ................ 124 9

Geração de caixa das atividades operacionais ...................... (129) 1.865
Atividades de Investimento

Pagamento pela compra de imobilizado ............................. (229) -
Resultado das atividades de investimento ............................. (229) -
Atividades de Financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital .................... 2.600 -
Amortizações BNDES/Finame ............................................ (2.494) (1.710)
Juros sobre empréstimos e financiamentos........................ (277) (322)
Recebimento de mútuo ....................................................... - 1.400
Pagamento de mútuo .......................................................... (650) -
Receitas financeiras ............................................................ 2 11
Despesas financeiras .......................................................... (88) -

Resultado das atividades de financiamento ........................... (907) (621)
Geração de caixa final ............................................................ (1.265) 1.244
Demonstração do aumento (redução) no caixa e 

equivalentes de caixa:
No início do exercício .......................................................... 1.358 114
No final do exercício............................................................ 93 1.358

Aumento (redução) de caixa ............................................... (1.265) 1.244
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto social: A Ecovital Central de Gerenciamento 
Ambiental S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital de fechado, 
constituída em 23 de março 2011, que tem como objetivo o tratamento, inclusive 
térmico, gestão, gerenciamento e remediação de áreas contaminadas, armazenamento 
!'$1!%,45!&'3!'!&+,45!&'3!'+%,"&>!%?")*,-'7;*"3,@!/-'3*&1$&*48$'=",;'3!'%!&A30$&'!'
rejeitos industriais em qualquer estado físico, execução de serviços de engenharia 
ambiental, assim como análises, consultorias, assessorias e projeto relacionados ao 
meio ambiente e prestação de serviços ligados à área de engenharia ambiental. A 
sociedade tem sede na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas nº 60 – parte, 
Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães - Município de Sarzedo - MG. 2 -  
Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Declaração de conformidade: 
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, em consonância com a Lei das 
Sociedades por Ações, bem como as normas e procedimentos contábeis emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas). A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com 
os CPCs exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, 
ainda, que a Administração julgue a maneira mais apropriada para a aplicação das 
1$;A+*),&')$"+67!*&:'(&'6%!,&'!/'B0!'$&'C0;@,/!"+$&'!'!&+*/,+*D,&'&*@"*=),+*D$&'>$%,/'
feitos para a elaboração das demonstrações contábeis são apresentadas na Nota 
Explicativa nº 2.d. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: Em 31 de 
março de 2022, a diretoria aprovou estas demonstrações contábeis e autorizou a sua 
divulgação. c) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas 
)$/' 7,&!' "$' )0&+$' #*&+<%*)$-' !E)!+$' 1!;,' D,;$%*F,48$' 3!' )!%+$&' ,+*D$&' =",")!*%$&'
(mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis requer o uso 
de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
)$/$',&'6%!,&'",&'B0,*&'1%!/*&&,&'!'!&+*/,+*D,&'&8$'&*@"*=),+*D,&'!&+8$'3*D0;@,3,&'
no item (d). d) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações 
contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todos 
os saldos estão sendo apresentados em milhares de reais e foram arredondados para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. e) Uso de estimativas 
e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis a Administração da 
Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica 
e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram 
razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente 
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos 
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a 
!&+*/,+*D,&'!'1%!/*&&,&'*");0!/','/!"&0%,48$'3!'*"&+%0/!"+$&'=",")!*%$&-'1%$D*&8$'
para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e contribuição social e outras 
,D,;*,45!&' &*/*;,%!&:'G&' %!&0;+,3$&'$1!%,)*$",*&'!'1$&*48$'=",")!*%,'1$3!/'3*>!%*%'
se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem 
diferentes dos resultados reais. f) Continuidade: A Administração avaliou a habilidade 
da Companhia de continuarem operando normalmente e está convencida de que ela 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 
Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
@!%,%'3HD*3,&'&*@"*=),"+!&'&$7%!','&0,'),1,)*3,3!'3!')$"+*"0,%'$1!%,"3$:'I$%+,"+$-'
as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse pressuposto de 
continuidade. 2.2 - Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não 
aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 
JK'3!'C,"!*%$'3!'LMLL-')$">$%/!'&!@0!N'O'Jº de janeiro de 2022 - Contratos onerosos 
P')0&+$'3!')0/1%*/!"+$'3!'0/')$"+%,+$'Q,;+!%,45!&',$'RST'UV'LW'QXJY'Z[( '\]Y^'O'Jº 
de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações 
,$'[_X 'J-'[_X '`-'[_X 'Ja'!'[( 'bJY^'O'Jº de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas 
,"+!&'3$'0&$'1%!+!"3*3$'Q,;+!%,45!&',$'RST'UV'L]'QXbY'Z[( 'JaY^'O'Jº de janeiro de 
LMLL'c'X!>!%?")*,&'2'!&+%0+0%,')$")!*+0,;'Q,;+!%,45!&',$'RST'UV'JWZ[_X '\Y^'O'Jº de 
C,"!*%$'3!'LML\'c'T;,&&*=),48$'3!'1,&&*D$')$/$')*%)0;,"+!'!'"8$')*%)0;,"+!'Q,;+!%,45!&'
,$'RST'UV'La'QXbY'Z[( 'J'!'RST'UV'L\Z[( 'dY^'O'Jº de janeiro de 2023 - IFRS 17 
Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia 
não adotou antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações 
contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas tenham um 
*/1,)+$'&*@"*=),+*D$'",&'3!/$"&+%,45!&')$"+67!*&'3,'T$/1,"#*,:
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: É 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. b. 
 !"#$%&'!#(") *!+!,'-$(".)  !"# $%!&'(# )*+*,-!.'(# */'# 0-.!&+%!&'(1# A Companhia 
%!)$"#!)!' $&' ,+*D$&' =",")!*%$&' *"*)*,;/!"+!' ",' 3,+,' 3,' "!@$)*,48$' ",' B0,;' ,'
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os 
,+*D$&'=",")!*%$&'3,'T$/1,"#*,'*");0!/'),*E,'!'!B0*D,;!"+!&'3!'),*E,'!',1;*),45!&'
=",")!*%,&:' G&' ,+*D$&' $0' 1,&&*D$&' =",")!*%$&' &8$' )$/1!"&,3$&' !' $' D,;$%' ;AB0*3$'
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o 
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida 
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2+!3+#-# -45!&+6-*%-(#
0-#,+!3+1#Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos 
=",")!*%$&')$/'D!")*/!"+$'$%*@*",;'3!',+e'`M'3*,&','1,%+*%'3,'3,+,'3,')$"+%,+,48$:'G&'
B0,*&'&8$'&0C!*+$&','0/'%*&)$'*"&*@"*=),"+!'3!',;+!%,48$'"$'D,;$%'!'&8$'0+*;*F,3,&'",'
@!&+8$'3,&'$7%*@,45!&'3!')0%+$'1%,F$:'('T$/1,"#*,'1$&&0*' );,&&*=),3$&'!/'),*E,'
!'!B0*D,;!"+!&'3!'),*E,'&,;3$&'!/')$"+,')$%%!"+!'7,")6%*,'!',1;*),45!&'=",")!*%,&-'
conforme Nota Explicativa n° 5. 789.:(%!8'(#-#.-,-;<&-!(1#Empréstimos e recebíveis 
&8$',+*D$&'=",")!*%$&'"8$'3!%*D,+*D$&')$/'1,@,/!"+$&'=E$&'$0'3!+!%/*"6D!*&'!'B0!'
não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida 
através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo 
quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. =-05>/'#+'#&+6'.#.-,59-.?&-6#
0-#+%!&'(#)*+*,-!.'(1#(+*D$&'=",")!*%$&-'!E)!+$',B0!;!&'3!&*@",3$&'1!;$'D,;$%'C0&+$'
por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável 
"$' =",;' 3!' ),3,' 1!%A$3$' 3!' %!;,+<%*$:' (&' 1!%3,&' 1$%' %!3048$' ,$' D,;$%' %!)01!%6D!;'
são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor 
%!)01!%6D!;'3$',+*D$'=",")!*%$')$/$'%!&0;+,3$'3!'0/'$0'/,*&'!D!"+$&'B0!'+!"#,/'
$)$%%*3$' ,1<&' &!0' %!)$"#!)*/!"+$' *"*)*,;-' )$/' */1,)+$' "$&' f0E$&' 3!' ),*E,' >0+0%$&'
estimados desse ativo.  !!"# @+((!&'(# )*+*,-!.'(# */'# 0-.!&+%!&'(1# A Companhia 
reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data 
!/'B0!'&8$'$%*@*",3$&:'U$3$&'$&'$0+%$&'1,&&*D$&'=",")!*%$&'Q*");0*"3$'3$&'1,&&*D$&'
designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições 
)$"+%,+0,*&' 3$' *"&+%0/!"+$:' (' T$/1,"#*,' );,&&*=),' $&' 1,&&*D$&' =",")!*%$&' "8$'
3!%*D,+*D$&' ,' D,;$%' C0&+$' 1$%' /!*$' 3$' %!&0;+,3$:' U,*&' 1,&&*D$&' =",")!*%$&' &8$'
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
,+%*70AD!*&:'(1<&'$'%!)$"#!)*/!"+$'*"*)*,;-'!&&!&'1,&&*D$&'=",")!*%$&'&8$'/!3*3$&'1!;$'
custo amortizado através do método dos juros efetivos.  !!!"#A*(%.58-*%'(#)*+*,-!.'(#
0-.!&+%!&'(1#('T$/1,"#*,'"8$'$1!%,' )$/' *"&+%0/!"+$&' =",")!*%$&'3!%*D,+*D$&:'g!'
,)$%3$')$/'&0,&'1$;A+*),&'=",")!*%,&-','T$/1,"#*,'"8$'!>!+0,'$1!%,45!&'!"D$;D!"3$'
*"&+%0/!"+$&'=",")!*%$&'B0!'+!"#,/'),%6+!%'!&1!)0;,+*D$: c. Contas a receber: Os 
valores a receber são demonstrados a valor justo, já deduzidos da provisão estimada 
para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída, quando necessário, em 
/$"+,"+!')$"&*3!%,3$'&0=)*!"+!'1!;,'(3/*"*&+%,48$'1,%,')$7%*%'!D!"+0,*&'1!%3,&'",'
realização das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. d. Estoques: Os 
estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por 
provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos estoques 
inclui gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No 
caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação baseadas 
na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método de custeio por 
absorção. Os custos diretos são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, 
e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com base na capacidade 
normal de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de 

produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações 
e condições existentes. A Companhia reconhece as perdas, quando aplicável, nos 
estoques considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. 
e. Imobilizado: Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou construção, 
deduzidos das depreciações que não supera o valor provável de recuperação 
determinado com base nos resultados das operações futuras. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, 
conforme descrito na Nota Explicativa nº 9. A Companhia avalia a cada exercício 
$' D,;$%' 1,%,' *3!"+*=),48$' 3,' %!)01!%,7*;*3,3!' 3!' ,+*D$&' Qimpairment). Um ativo 
imobilizado é considerado passível de ajuste de desvalorização quando seu valor 
contábil exceder seu valor recuperável. f. Imposto de renda e contribuição social: 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período são calculados pelo 
regime de tributação do Lucro Real. Os encargos de imposto de renda e contribuição 
social são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. 
A alíquota do imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre uma base superior 
a R$ 240 anuais e a alíquota da contribuição social é de 9%. g. Receita de serviços: 
A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de 
variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de 
incentivos contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita 
!'1$&&,/'&!%'/!"&0%,3,&'3!'>$%/,')$"=6D!;:'U8$';$@$'$'%!&0;+,3$'3!'0/')$"+%,+$'3!'
1%!&+,48$'3!'&!%D*4$&'1$&&,'&!%'!&+*/,3$'3!'/,"!*%,')$"=6D!;-','%!)!*+,'3$')$"+%,+$'
é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do contrato. O estágio 
de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelo 
contrato de prestação de serviço celebrado entre a Companhia e seus clientes. A 
receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. h. 
Resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da 
divisão do resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo 
período. A Companhia não possui instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o 
resultado básico por ação é igual ao resultado diluído por ação. i. Demonstração 
dos Fluxos de Caixa: (&'3!/$"&+%,45!&'3$&'f0E$&'3!'),*E,'>$%,/'1%!1,%,3,&'1!;$'
método indireto e estão apresentadas de acordo com Seção 7 do CPC aplicável a 
pequenas e médias empresas (CPC PME).
4 - Reapresentação dos valores correspondentes: A Administração da Companhia 
!&+6' %!,1%!&!"+,"3$' ,&' 3!/$"&+%,45!&' )$"+67!*&' 3$' !E!%)A)*$' ="3$' !/' \J' 3!'
dezembro de 2020 em função da correção de erros de competência de exercícios 
,"+!%*$%!&'B0!'>$%,/')$"+,7*;*F,3$&'30%,"+!'$'!E!%)A)*$'="3$'!/'\J'3!'3!F!/7%$'3!'
2021. Esses ajustes estão sendo apresentados retroativamente em conformidade com 
$'TIT'L\'P'I$;A+*),&'T$"+67!*&-'h03,"4,'3!'.&+*/,+*D,'!'X!+*=),48$'3!'.%%$'!'TIT'
26 (R1) – Apresentação das Demonstrações contábeis e produziram os seguintes 
impactos nas demonstrações contábeis da Companhia em relação aos valores 
anteriormente apresentados:

31.12.2020
Ativo Original Ajustes Reapresentado
Não Circulante
Imobilizado ........................................................ 26.085 (817) 25.268
Total do Ativo..................................................... 26.085 (817) 25.268
Patrimônio Líquido
Prejuízos acumulados ....................................... (23.183) (817) (24.000)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido .............. (23.183) (817) (24.000)
Custos dos serviços prestados.......................... (15.372) (731) (16.103)
Despesas (receitas) operacionais
Outras receitas operacionais ............................. 275 (86) 189
Total de Despesas (receitas) operacionais ....... 275 (86) 189
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2020, itens de ativo imobilizado já em 
$1!%,48$'!'B0!'"8$'!&+,D,/'&!"3$'3!1%!)*,3$&-'&!"3$',&&*/-'%!);,&&*=)$0'$'&,;3$'
,"+!%*$%/!"+!');,&&*=),3$'!/'i)$"&+%045!&'!/',"3,/!"+$j'1,%,'i*"&+,;,45!&j'!','&0,'
respectiva depreciação acumulada para o patrimônio líquido.
5 - Caixa e Equivalente de Caixa

31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ....................................................... 93 358
Aplicações de liquidez imediata ............................................. - 1.000

93 1.358
(&',1;*),45!&'=",")!*%,&'!&+8$'&07&+,")*,;/!"+!')$")!"+%,3,&'!/'TgS&'QT!%+*=),3$&'
3!'g!1<&*+$&'S,")6%*$&Y-'/,"+*3,&'!/'*"&+*+0*45!&'=",")!*%,&'3!'1%*/!*%,';*"#,-')$/'
%!/0"!%,48$' 3!' JMMk' 3$' T!%+*=),3$' 3!' g!1<&*+$' ["+!%7,")6%*$' QTg[Y' !/' \J' 3!'
dezembro de 2020.
6 - Contas a Receber de Clientes

31.12.2021 31.12.2020
Saldos vincendos (i) ............................................................... 2.089 1.781
Total ....................................................................................... 2.089 1.781
(i) Representado por serviços medidos e faturados. Em janeiro de 2022 as faturas 
foram recebidas.
7 - Impostos a Compensar 31.12.2021 31.12.2020
IRPJ a recuperar .................................................................... 167 57
CSLL a recuperar ................................................................... 65 20

232 77
8 - Estoque

31.12.2021 31.12.2020
Almoxarifado geral.................................................................. 417 410
Total ....................................................................................... 417 410
9 - Imobilizado: a) Composição

Representado
Taxa Anual 

de Depre- 
ciação %

31.12.2021 31.12.2020

Custo
Depreciação 

acumulada
Valor 

residual
Valor 

residual
Instalações ................ Divs. 1.618 (830) 788 887
Equipamentos de
 campo e auxiliar ...... 20 1.124 (716) 408 294
Móveis e Utensílios .. 20 32 (13) 19 7
Usina de Queima ..... 2 29.977 (6.551) 23.426 23.973
Outros ....................... 10 284 (182) 102 107

33.035 (8.292) 24.743 25.268
b) Movimentação do imobilizado

Descrição

Edi- 
*,+/ 
ções

Ins-
tala-
ções

Equipa- 
mentos 

de 
campo 
e Aux.

Móveis 
e 

uten- 
silios

Usina 
de 

Queima

Cons- 
truções 

em 
Anda- 
mento

Ou- 
tros Total

Saldo líquido
 em 31/12/2020.. - 887 294 7 23.973 - 107 25.268
Adições ............... - - 195 14 - - 20 229
(-) Depreciações . - (99) (81) (2) (547) - (25) (754)
Saldo líquido
 em 31/12/2021.. - 788 408 19 23.426 - 102 24.743
Saldo líquido
 em 31/12/2019.. 86 - 308 10 24.520 1.621 135 26.680
Adições ............... - - 73 - - - 18 91
Baixas ................. (86) - (10) (1) - (3) (25) (125)
(+) Baixas de
 depreciação ...... - - - - - - 6 6
Transferências .... - 1.618 - - - (1.618) - -
(-) Depreciações . - (731) (77) (2) (547) - (27) (1.384)
Saldo líquido
 em 31/12/2020.. - 887 294 7 23.973 - 107 25.268

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

10 - Fornecedores
31.12.2021 31.12.2020

Fornecedores nacionais (i) ..................................................... 659 911
659 911

(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de insumos e 
serviços utilizados nas operações da Companhia.
00)/)1&2$3"#-&(")')*!+!,-+&'!#("

Circulante Não Circulante
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Financiamento BNDES (i) ............. 2.568 2.529 960 3.372
2.568 2.529 960 3.372

(i) BNDES: Sobre este contrato, com vencimento previsto para março de 2023, incidem 
C0%$&'3!'L-Jdk',:,:'l'UmnI'1,%,'$' 07)%e3*+$'i(j'!'\k',:,:'1,%,'$' 07)%e3*+$'iSj:'G'
)$"+%,+$'$7%*@,','T$/1,"#*,','/,"+!%'30%,"+!'+$3,'D*@?")*,-'iCovenantsj'=",")!*%$'
de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) igual ou superior a 1,3.
04)/)56$-7+89'")*",+-"

31.12.2021 31.12.2020
PIS s/ Faturamento................................................................. 8 18
COFINS s/ Faturamento ......................................................... 35 86
ISS s/ Faturamento................................................................. 27 35
Obrigações fiscais sobre lucro ............................................... - 128
Impostos retidos de terceiros ................................................. 29 41

99 308
13 - Salários e obrigações Sociais

31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar ..................................................................... 132 152
Provisão de férias e encargos ................................................ 294 325
Encargos sociais a recolher ................................................... 84 94

510 571
14 - Partes relacionadas: A Companhia é devedora da acionista Vital Engenharia 
Ambiental S/A de contratos de mútuo que totalizam R$ 750 em 31 de dezembro de 
2021 e R$ 1.400 em 31 de dezembro de 2020 para utilização em suas atividades 
operacionais. Sobre estes contratos não incidem encargos e o vencimento está 
previsto para 31 de dezembro de 2022. 
15 - Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 
2021, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 43.803 (quarenta e três milhões, 
oitocentos e três mil reais), divididos em 43.802.558 (quarenta e três milhões, 
oitocentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. Em 22 de maio de 2020 a Companhia realizou Assembleia 
Geral Extraordinária – AGE aprovando aumento do Capital Social no valor de R$ 
12.358 (doze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais), através da emissão de 
12.357.180 (doze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta) novas 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O Capital Social da Companhia é 
composto da seguinte forma:
Acionista Ações Ordinárias

Quantidade  Participação
Vital Engenharia Ambiental S/A ............................... 31.445.378 71,79%
Orbis Ambiental S/A ................................................. 12.357.180 28,21%

43.802.558 100,00%
b) Adiantamento para futuro aumento de capital: No decorrer do exercício de 
2021 a Companhia recebeu de suas acionistas o valor de R$ 2.600 (dois milhões e 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Tangará Importadora e 
Exportadora S.A.

CNPJ/ME nº 39.787.056/0001-73 - NIRE nº 31300135403

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas, a se reunirem em AGE, dia 20/05/22, 10:00h em sua 

sede social, Av. Raja Gabáglia, nº 1060, Gutierrez, BH/MG, para deliberarem sobre a se-

guinte ordem do dia: (i) mudança de endereço da filial depósito fechado Manhuaçu/MG, 

CNPJ 39.787.056/0025-40 e (ii) encerramento das atividades e extinção da filial depósito 

fechado Manhuaçu/MG CNPJ 39.787.056/0026-21. BH, 10/05/22. 

Salomão Teixeira de Souza Filho - Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

Aviso de Retificação do Processo nº 044/2022 – Pregão Presencial nº 020/

2022  O Município de Presidente Juscelino/MG, comunica que onde se lê

dia 18/05/2022 às 09:00 horas, leia-se 23/05/2022 às 13 horas. Edital e

maiores informações com a Pregoeira pelo telefone (38) 3724-1239 ou e-

mail: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, torna público Processo 
Licitatório n°038//2022 - Pregão Eletrônico 003/2022, destinado a aquisição de 

veículo tipo caminhonete cabine dupla, 0km, 04 portas, modelo 2022, abertura da sessão 

pública no dia 24/05/2022 às 09h00min, informações (38) 99744-2271 ou 3622-4140,

www.portaldecompraspublicas.com.br ou licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br. 

MUNICÍPIO DE MACHADO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2022

Partes: Município de Machado/Adriano Fernandes Pereira ME - Valor total do 
processo: R$ 423.688,50 (quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta e oito 
reais e cinquenta centavos). Processo licitatório 098/2022 Pregão eletrônico - RP 
025/2022. Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios e 
 !"#$%!&'()*+((#"!,-.!/*01203224044*5*6#78"%#!/*9*:-;<*!"'=*%'",!&'*&!*&!,!*&>*
publicação da ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2022 - 
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atendimento ao 
Laboratório Municipal e para a Farmácia Básica do Município, conforme 
Resolução SES/MG Nº 7.824/2021. Recebimento das propostas: 
10/05/2022 às 07:30h até 20/05/2022 às 07:30h. Abertura das propostas: 
20/05/2022 às 08:00h. Início da sessão de disputa de preços: 20/05/2022 
às 08:10h. Local: Solução de Compras Públicas VA BID no sítio 
https://vasistemas.com.br/. Edital disponível no 
www.porteirinha.mg.gov.br. Informações pelo fone (38) 3831-1297 ou e-
mail: licitacao@porteirinha.mg.gov.br. 

Porteirinha/MG, 09/05/2022. 
 Advá Mendes Silva – Pregoeiro. 

ANUNCIE AQUI
(31) 32 -

ECOVITAL CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A. - CNPJ Nº 13.505.470/0001-59

 !"#$%&'(!)*+!,-!. /* /,%#!,&"!*,&*0!1&*/234#%&1#5&*67*&*+! 3&,8#&*./&4#9!:*&;:<-
1/<*/*./%4&<<#$%&'=/<7*5#<&,"!*: &* /48!.*&3./</,1&'(!*"&<*"/ !,<1.&'=/<*%!,1>?/#<)*
@/5#<& !<*1&#<*&;:<1/<*/*./%4&<<#$%&'=/<*/*,(!*1/ !<*A:&#<A:/.*/2%/'=/<*A:&,1!*&!*&<-
sunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para peque-
nas e médias empresas) e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
#,B:/,%#&.7*"/,1.!*"/*: &*3/.<3/%1#5&*.&9!>5/47*&<*"/%#<=/<*/%!,C #%&<*"!<*:<:>.#!<*
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
;:4D& /,1!*3.!$<<#!,&4*/* &,1/ !<*%/1#%#< !*3.!$<<#!,&4*&!* 4!,D!*"&*&:"#1!.#&)*E4F *
"#<<!G*H*I"/,1#$%& !<*/*&5&4#& !<*!<*.#<%!<*"/*"#<1!.'(!*./4/5&,1/*,&<*"/ !,<1.&'=/<*

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Ecovital Central de Gerenciamento Ambiental S.A.  Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis Ecovital Central de Gerenciamento 
Ambiental S.A. JK+! 3&,8#&LM7*A:/*%! 3.//,"/ *!*?&4&,'!*3&1.# !,#&4*/ *NO*"/*"/-
zembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
"&<* :1&'=/<*"!*3&1.# C,#!*4PA:#"!*/*"!<*B:2!<*"/*%&#2&*3&.&*!*/2/.%P%#!*$,"!*,/<<&*
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
</,1& *&"/A:&"& /,1/7*/ *1!"!<*!<*&<3/%1!<*./4/5&,1/<7*&*3!<#'(!*3&1.# !,#&4*/*$,&,-
ceira, da Ecovital Central de Gerenciamento Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 2021, 
!*"/</ 3/,8!*"/*<:&<*!3/.&'=/<*/*!<*</:<*./<3/%1#5!<*B:2!<*"/*%&#2&*3&.&*!*/2/.%P%#!*
$,"!*,/<<&*"&1&7*"/*&%!."!*%! *&<*3.>1#%&<*%!,1>?/#<*&"!1&"&<*,!*Q.&<#47*&34#%>5/#<*R<*
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
#,1#1:4&"&* K@/<3!,<&?#4#"&"/<* "!* &:"#1!.* 3/4&* &:"#1!.#&* "&<* "/ !,<1.&'=/<* %!,1>?/#<L)*
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele-
5&,1/<*3./5#<1!<*,!*+S"#D!*"/*T1#%&*U.!$<<#!,&4*"!*+!,1&"!.*/*,&<*,!. &<*3.!$<<#!,&#<*
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
!?1#"&*F*<:$%#/,1/*/*&3.!3.#&"&*3&.&*-:,"& /,1&.*,!<<&*!3#,#(!)*Ênfase: Conforme nota 
explicativa nº 11, a Companhia possui contrato de empréstimo com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (‘’BNDES’’) que a obriga a manter durante toda 
5#DV,%#&7*KCovenantsL*$,&,%/#.!*"/*W,"#%/*"/*+!?/.1:.&*"!*X/.5#'!*"&*YP5#"&*JI+XYM*#D:&4*
!:*<:3/.#!.*&*O7N)*0!*/2/.%P%#!*$,"!*/ *NO*"/*"/9/ ?.!*"/*Z[ZO*&*+! 3&,8#&*,(!*&1#,-
D#:*1&4*P,"#%/*$%&,"!*<:;/#1&*&*3/,&4#"&"/<*&#,"&*,(!*"/1/. #,&"&<*3/4!*Q0Y\X)*0!<<&*
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntos: Reapresen-
tação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis de 31 de dezembro 
de 2020, foram anteriormente emitidas por nós, datadas em 19 de abril de 2021, sem 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
&:"#1!.#&*&3.!3.#&"&*/*<:$%#/,1/*3&.&*-:,"& /,1&.*,!<<&*!3#,#(!)*]*.#<%!*"/*,(!*"/1/%-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
A:/*&* -.&:"/*3!"/*/,5!45/.*!*&1!*"/*?:.4&.*!<*%!,1.!4/<* #,1/.,!<7*%!,4:#!7* -&4<#$%&'(!7*
! #<<(!*!:*./3./</,1&'=/<*-&4<&<*#,1/,%#!,&#<)*H*]?1#5/ !<*/,1/,"# /,1!*"!<*%!,1.!4/<*
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
/$%>%#&*"!<*%!,1.!4/<* #,1/.,!<*"&*+! 3&,8#&)* H*E5&4#& !<*&*&"/A:&'(!*"&<*3!4P1#%&<*
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
-/#1&<*3/4&*&" #,#<1.&'(!)*H*+!,%4:P !<*<!?./*&*&"/A:&'(!*"!*:<!7*3/4&*&" #,#<1.&'(!7*
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
<& *4/5&,1&.*"^5#"&*<#D,#$%&1#5&*/ *./4&'(!*R*%&3&%#"&"/*"/*%!,1#,:#"&"/*!3/.&%#!,&4*
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações con-
1>?/#<*!:*#,%4:#.* !"#$%&'(!*/ *,!<<&*!3#,#(!7*</*&<*"#5:4D&'=/<*-!./ *#,&"/A:&"&<)*
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
,(!* &#<*</* &,1/.*/ *%!,1#,:#"&"/*!3/.&%#!,&4)*H*E5&4#& !<*&*&3./</,1&'(!*D/.&47*&*
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
"!<*1.&?&48!<*"/*&:"#1!.#&*34&,/;&"!<*/*"&<*%!,<1&1&'=/<*<#D,#$%&1#5&<*"/*&:"#1!.#&7*#,%4:-
<#5/*&<*"/$%#V,%#&<*<#D,#$%&1#5&<*,!<*%!,1.!4/<*#,1/.,!<*A:/7*/5/,1:&4 /,1/7*1/,8& *<#"!*
#"/,1#$%&"&<*":.&,1/*,!<<!<*1.&?&48!<)

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7
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seiscentos mil reais) a título de adiantamento para futuro aumento de capital que estão 
previstos para serem efetivamente capitalizados em 2022. c) Distribuição de lucros: 
O Estatuto prevê no caput do Artigo 26 que do lucro líquido apurado nos exercícios 
serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite 
de 20% (vinte por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos 
acionistas como dividendo obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela 
"#<1.#?:#'(!*&* /,!.)*0!<*/2/.%P%#!<*$,"!<*/ *NO*"/*"/9/ ?.!*"/*Z[ZO*/*"/*Z[Z[*,(!*
houve distribuição de lucros, pois a Companhia apresentava prejuízos acumulados.
d) Resultado por ação

Resultado do 
Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado por 
ação - em R$

31.12.2021....................................  (375) 43.803  (0,01)

31.12.2020....................................  1.439 43.803  0,03 

16 - Receita operacional líquida

31.12.2021 31.12.2020

Receita de Serviços................................................................ 15.896 22.309

Total de Receita Bruta.......................................................... 15.896 22.309

(-) ISS ..................................................................................... (318) (446)

(-) PIS ..................................................................................... (263) (372)

(-) COFINS ............................................................................. (1.210) (1.717)

Total de Impostos s/ Faturamento ...................................... (1.791) (2.535)

Receita Operacional Liquida ............................................... 14.105 19.774
17 - Custos dos serviços prestados

31.12.2021 31.12.2020
Insumos .................................................................................. (3.445) (4.574)

Pessoal ................................................................................... (4.562) (4.660)

Locação .................................................................................. (614) (403)

Serviços de terceiros .............................................................. (1.853) (3.694)

Depreciação ........................................................................... (617) (1.325)

Consumo ................................................................................ (1.771) (1.447)

(12.862) (16.103)

18 - Despesas administrativas
31.12.2021 31.12.2020

Equipamentos......................................................................... (204) (405)

Serviços de terceiros .............................................................. (54) (24)

Conservação .......................................................................... (164) (107)

Seguros .................................................................................. (172) (191)

Consumo ................................................................................ (167) (147)

(761) (874)
 !"#"$%&'()*+,"-.*./%01,"(23'0+,

31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras

Sobre aplicações financeiras .............................................. 5 14
Juros ................................................................................... - 1

Total ....................................................................................... 5 15
Despesas Financeiras

Bancária .............................................................................. (93) (101)
Juros ................................................................................... - (7)
Encargos s/ financiamentos ................................................ (277) (514)

Total ....................................................................................... (370) (622)
Resultado Financeiro Líquido ............................................. (365) (607)
20 - Despesas de IRPJ e CSLL
Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado:

31.12.2021 31.12.2020
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição 

Social .................................................................................. (375) 2.106
Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas 

nominais (34%) ................................................................... - (716)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:

Adições permanentes ......................................................... - (12)
Compensação de base negativa......................................... - -
Outros ................................................................................. - 61

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social ........ - (667)

Despesa de Contribuição Social ......................................... - (186)
Despesa de Imposto de Renda........................................... - (481)

- (667)

Alíquota efetiva de Imposto de Renda e Contribuição Social 0% 32%

21 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas de 
D/./,%#& /,1!*"/*.#<%!*"&*+! 3&,8#&*-!.& */<1&?/4/%#"&<*3&.&*#"/,1#$%&.*/*&,&4#<&.*
!<*.#<%!<7*"/$,#.*4# #1/<*"/*.#<%!<*/*%!,1.!4/<*&3.!3.#&"!<7*/*3&.&* !,#1!.&.*!<*.#<%!<*
e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos 
./D:4&. /,1/*3&.&*./B/1#.* :"&,'&<*,&<*%!,"#'=/<*"/* /.%&"!*/*&1#5#"&"/<*"!*_.:3!)*
E<*&1#5#"&"/<*"&*+! 3&,8#&*&<*/23=/ *&*"#5/.<!<*.#<%!<*$,&,%/#.!<G*.#<%!*"/*4#A:#"/97*
risco de crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco do Grupo 
%!,%/,1.&`</* ,&* # 3./5#<#?#4#"&"/* "!<*  /.%&"!<* $,&,%/#.!<* /* ?:<%&*  #,# #9&.* !<*
3!1/,%#&#<*/-/#1!<*&"5/.<!<*,!*</:*"/</ 3/,8!*$,&,%/#.!)*b) Gerenciamentos de 
Riscos: A Companhia está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade 
"/*,(!*1/.*%&#2&*<:$%#/,1/*3&.&*&1/,"/.*<:&<*,/%/<<#"&"/<*!3/.&%#!,&#<a*J##M*&!<*.#<%!<*
de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos 
de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em 
&34#%&'=/<*$,&,%/#.&<*/*!:1.&<*%!,1&<*&*./%/?/.)*E*D/<1(!*"/*.#<%!<*"/*4#A:#"/97*"/*
mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e 
&%! 3&,8& /,1!*"!* /.%&"!*$,&,%/#.!7*?:<%&,"!* #,# #9&.*&*/23!<#'(!*"!<*&1#5!<*
e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
22 - Seguros: Por exigência contratual, a companhia mantém cobertura de seguros 
3&.&* D&.&,1#.* &* /2/%:'(!* "!* </.5#'!* "/* "#<3!<#'(!* $,&4* / * &1/..!* <&,#1>.#!* "!<*
resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana. As premissas de risco adotadas 
e importância seguradas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria das demonstrações contábeis e, portanto, não foram revisadas por nossos 
auditores independentes.

31.12.2021

Risco coberto Vigência
Importâncias 

seguradas
Prêmios 
líquidos

Seguro Empresarial - Fator . 24/03/2021 à 24/03/2022 à 38.500 172
Total .................................... 38.500 172

Diretoria

Paulo Marcio Simões Sebastião da Costa Pereira Neto

Contador

Walter Luis da Silva Junior  

CRC-RJ 093.575/O-7

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 � 

PROCESSO Nº 040/2022
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE POÇOS DE 
CALDAS � MG, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 

8666/93 e Decreto Municipal nº 8.447/06, torna público que fará realizar 

no dia 23 de maio de 2022 às 13:00 horas por meio da INTERNET, através 

do site www.licitacoes-e.com.br , a abertura do Pregão Eletrônico para 

 !"#$%&'()!(*&!+'$(,-(./012.223('45!678,)'('(9'&,!:#;!,%'()!(<#)&=>#)'(

)!(?@A:#'(!;($B$C!,$D'(8EB'$83(:',F'&;!(!$C!:#G:8+H!$(!(EB8,6)8)!$(

:',6)8$( ,'( I!&;'( )!(  !F!&J,:#8( K,!>'( L( )'( !)#%8AM( N( &!F!&#)'( !)#%8A(

encontra-se à disposição dos interessados no site www.dmaepc.mg.gov.

4&M( L,F'&;8+H!$( C!A'$( %!A!F',!$( /OM/PQ0M.P..( R( &8;8#$( 0.2S( 'B( 0.T0M(

Poços de Caldas, 09 de maio de 2022 - Portaria nº 023/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG
Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 89/2022, Pregão n° 47/2022.  Menor preço por item. Registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de placas veicular 
para os veículos que compõe a frota da Secretária Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural , Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos , Secretária 
Municipal de Educação , Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania , Secretário Municipal de 
Obras, Desenvolvimento Urbano e Serviços , Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretário Municipal de Meio Ambiente, consonante 
descrição, características, prazos e demais obrigações constantes no termo de referência, anexo deste edital. 
Data de Apresentação de Envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 23/05/2022. O Edital encontra-se na sede 
da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.
mg.gov.br. Telefax: (35)3694-4021. Wilson Rodrigues Ribeiro� Subsecretário de Licitações e Compras. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Secretaria Municipal de Saúde. Aviso de Licitação. Tomada de 
Preços nº 08/2022. Processo de Compra nº 85/2022 – Tipo: Menor 
Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS – BAIRRO: 
PARACATUZINHO, PARACATU/MG, CONFORME: PROJETOS, 
ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS E CRONOGRAMA. Local da 
realização da sessão pública do pregão: Prefeitura Municipal de 
Paracatu, sediada à Rua da Contagem, nº 2.045 – Bairro: 
Paracatuzinho, no dia 26-05-2022 às 09:00h. EDITAL na íntegra: à 
disposição dos interessados na Superintendência de 
Suprimentos/Departamento de Licitações - situada na Rua da 
Contagem, nº 2.045 – Paracatuzinho e no site da Prefeitura 
www.paracatu.mg.gov.br. Paracatu-MG, 09 de Maio de 2022.  

Luiz Gustavo Netto Jordão 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG 
Extrato do Termo de HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico SRP 
001/2022 - Processo nº 049/2022 - Strada Veículos e Peças Ltda - 
01.654.749/0001-15 - 06 Veículos Categoria Hatch Compacto - Argo 1.3 
-Valor Total R$542.400,00. 

Serranópolis de Minas/MG 09 de Maio de 2022 
Max Vinícius Aguiar Martins - Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, comunica aos interessados que 
a sessão de licitação marcada para o dia 09/05/2022, referente ao 
PROCESSO N.º 038/2022-PREGÃO PRESENCIAL 005/2022.Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios (lanches e bebidas), foi declarada 
deserta. Sendo assim, fica remarcada para o dia 20/05/2022 as 09:00 
horas a nova reabertura da sessão. O Edital se encontra disponível nos 
sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e   
www.buenopolis.mg.gov.br - Informações: e-mail: 
licitacao@buenopolis.mg.gov.br / buenopolis@yahoo.com -  Equipe 
Pregão. 

Célio Santana - Prefeito Municipal. 

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, torna público Processo Licitatório 
n°039/2022 - Pregão Presencial 022/2022 - registro de preços para a futura e eventual 
�contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, para prestação de serviços 
de manutenção e instalação de aparelho de ar condicionado bem como para fornecimento 
de eventuais peças para aplicação em manutenção, abertura de envelopes 23/05/2022 às 
09h00min, informações (38) 99744-2271, 3622-4140, www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br 
ou licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br !"#$%#&!'()#%*!+,'-#$!.!/'#0*#1'*!*231(%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, torna público Processo Licitatório 
n°030/2022 - Pregão Presencial 016/2022 - registro de preço para futura e eventual 

aquisição de bombas submersas e painéis de comando para manutenção do sistema de 

abastecimento de agua da zona rural, abertura de envelopes 25/05/2022 às 09h00min, 

informações (38) 99744-2271, 3622-4140, www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou

licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br !"#$%#&!'()#%*!+,'-#$!.!/'#0*#1'*!*231(%

MUNICÍPIO DE MACHADO
EXTRATO DO VI TERMO ADITIVO À ATA RP N° 006/2022

Partes: Município de Machado/Amazônia Indústria e Comércio LTDA. Reequilíbrio 
Econômico Financeiro - Processo licitatório 392/2021 Pregão 085/2021. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios para a rede municipal de ensino. Vigência: 
25/01/2023.
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Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 875C-5F4D-4E90-BBF1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG 
Extrato de contrato nº 071/2022 - Proc: 057/2022 - Dispensa: 027/2022 
empresa Contratada: AGRIPORT IRRIGAÇÃO LTDA-
CNPJ:21.383.582/0001-02-R$16.900,00- 

Serranópolis De Minas, 09 de Maio de 2022. 
Arlene M. Dias Silva-Pres. Com. de Licitação.�

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS/MG 
A Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados/MG, torna público o 
Pregão Presencial n° 017/2022, que se realizará no dia 23/05/2022 
às 8:00 horas, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de 
serviços de manutenção preventiva, corretiva e reparos em veículos 
leves, médios, pesados e máquinas da frota da Prefeitura Municipal 
de Riacho dos Machados-MG, com fornecimento de peças e 
acessórios genuínos e/ou originais de primeira linha de montagem, 
conforme especificações do Termo de Referência. Maiores 
informações no e-mail: licitacaoriachodosmachados@gmail.com ou 
pelo telefone: (38) 3823-1354.  

Ricardo da Silva Paz - Prefeito Municipal. 

�
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG 
O Prefeito Municipal de Serranópolis de Minas/MG, torna público: 
Ratificação e Homologação do Proc. Adm: 057/2022-Disp. Licitação: 
027/2022- Contratação de Empresa para instalação e ou Substituição de 
04 Motobomba Submersa 1.5 e 04 Motobomba Submersa 3.0 CV Ebara 
em poço artesiano à empresa AGRIPORT IRRIGAÇÃO LTDA-
CNPJ:21.383.582/0001-02-R$16.900,00. 

Serranópolis de Minas, 09 de Maio de 2022. 
Arlene M. Dias Silva 

Pres. Comissão de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG, 
torna público: Aviso de Dispensa de Licitação para Contratação de 
Empresa para instalação e ou Substituição de 04 Motobomba 
Submersa 1.5 e 04 Motobomba Submersa 3.0 CV Ebara em poço 
artesiano. Informações no tel: 3220-8620-e-mail: 
licitação@serranópolisdeminas.mg.gov.br. 

Arlene M. Dias Silva - Pres. Comissão de Licitação. DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n. 21.350

CNPJ n. 16.614.075/0001-00 - NIRE 31300025837

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2022, às 09:00 horas, realizada 
na sede da DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, localizada no Município de Belo Horizonte, Estado de 
 !"#$%&'(#!$)% "#%*+#% ,-$%./-"!)% "0% 122)% "-% 3#!((-% 4#"/#% 5678"!#)% 95:% ;<1=<>?2<% @ACompanhia”). 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade 
,-$%B'BC(-$% ,-%9-"$'DE-% ,'%F,B!"!$/(#GH-)% /'",->$'% I'(!6J#,-)% K-(/#"/-)% L+M(+B%,'% !"$/#D#GH-% '%
aprovação. 3. MESA: Ricardo Valadares Gontijo, como Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, 
como Secretário; 4. ORDEM DO DIAN%O'D!C'(#(%$-C('%@!P%-%('D#/M(!-%,#%F,B!"!$/(#GH-)%#%K('$/#GH-%,'%
J-"/#$%,#%O!('/-(!#%'%#$%,'B-"$/(#GQ'$%6"#"J'!(#$%,#%9-BK#"E!#%('R'('"/'$%#-%1S%@K(!B'!(-P%/(!B'$/('%
,-%'T'(JUJ!-%$-J!#D%,'%?<??V%@!!P%-$%/(#C#DE-$%,'$'"I-DI!,-$%K'D-%9-B!/8%,#%F+,!/-(!#V%@!!!P%#%,'$!7"#GH-%
,-$%B'BC(-$%#%-J+K#(%-$%J#(7-$%,'%:('$!,'"/'%'%W!J'>:('$!,'"/'%,-%9-"$'DE-%,'%F,B!"!$/(#GH-%,#%
Companhia; (iv) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (v) a eleição dos membros do 
9-B!/8%,'%O!I+D7#GH-%,'%X"R-(B#GQ'$%*'D'I#"/'$%,#%9-BK#"E!#0%5. DELIBERAÇÕES: FKM$%#"YD!$'%
e discussão do item constante na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem 
L+#!$L+'(%('$$#DI#$%'Z-+%('$/(!GQ'$)%,'J!,'BN%%(i) aprovar)%$'B%('$/(!GQ'$)%-%('D#/M(!-%,#%F,B!"!$/(#GH-)%
#%K('$/#GH-%,'%J-"/#$%,#%O!('/-(!#%'%#$%,'B-"$/(#GQ'$%6"#"J'!(#$%,#%9-BK#"E!#)% ('R'('"/'$%#-%1S%
trimestre do exercício social de 2022; (ii) analisar e aprovar os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê 
,'%F+,!/-(!#%#/[%#%K('$'"/'%,#/#)%J-"R-(B'%#K('$'"/#,-%"#%*'+"!H-V% (iii) designar, K#(#%-%9#(7-%,'%
Presidente do Conselho de Administração o Sr. Ricardo Valadares Gontijo)% '% K#(#% -% J#(7-% ,'%W!J'>
Presidente do Conselho de Administração o Sr. Cláudio Carvalho de Lima)%L+'%K'(B#"'J'(H-%"-$%J#(7-$%
K#(#%-$%L+#!$%R-(#B%'D'!/-$)%,+(#"/'%/-,#%#%I!78"J!#%,'%$'+$%B#",#/-$%J-B-%B'BC(-$%,'$/'%9-"$'DE-%
,'%F,B!"!$/(#GH-)%#/[%#%,#/#%,#%('#D!\#GH-%,#%F$$'BCD'!#%&'(#D%.(,!"Y(!#%L+'%,'D!C'(#(%$-C('%#$%J-"/#$%
,-%'T'(JUJ!-%6",-%'B%;1%,'%,'\'BC(-%,'%?<?;0%(iv) reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, 
os Srs.: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo,% C(#$!D'!(-)% '"7'"E'!(-)% J#$#,-)% K-(/#,-(% ,#% J#(/'!(#%
K(-6$$!-"#D%"0o 89.091, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.o 050.843.996-56, como 
Diretor Presidente da Companhia;  Guilherme de Rezende Castanheira)%C(#$!D'!(-)%J#$#,-)%'"7'"E'!(-%
J!I!D)%K-(/#,-(%,#%J#(/'!(#%K(-6$$!-"#D%"0o 140492889-8, emitida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o 
n.o 910.003.516-53, como O!('/-(%,'%5"7'"E#(!#, da Companhia;  Rafael Passos Valadares, brasileiro, 
J#$#,-%$-C%('7!B'%,'%J-B+"EH-%K#(J!#D%,'%C'"$)%'"7'"E'!(-%J!I!D)%K-(/#,-(%,#%J#(/'!(#%,'%!,'"/!,#,'%
n.o MG- 6.672.134, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.o 031.409.286-29, como Diretor 
,'% 5"7'"E#(!#% ][J"!J# da Companhia; Henrique Assunção Paim, brasileiro, casado, economista, 
portador da carteira de identidade n.o M-6951861, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.o 
003.635.286-10, como Diretor Financeiro, da Companhia; João Adriano Ponciano Nobre, brasileiro, 
J#$#,-)%'"7'"E'!(-%J!I!D)%K-(/#,-(%,#%J#(/'!(#%,'%!,'"/!,#,'%"0o 94002023219, expedida pela SSP/CE, e 
inscrito no CPF/ME sob o n.o 622.191.973-87, como Diretor Comercial da Companhia; Paulo Henrique 
Martins de Sousa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.o MG13.256.622, 
emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME n.o 015.188.756-02, como Diretor de Relações com 
Investidores da Companhia; e  Eduardo Ferreira Quintella)%C(#$!D'!(-)%J#$#,-)%'"7'"E'!(-%,'%K(-,+GH-)%
portador da carteira de identidade n° 209488691 expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.o 
121.752.337-58, como Diretor%,#%9-BK#"E!#V% /-,-$%J-B%,-B!JUD!-%K(-6$$!-"#D%"-% +"!JUK!-%,'%3'D-%
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.o%122)%"-%3#!((-%4#"/#%5678"!#)%95:%;<1=<>
?2<0%^-$%/'(B-$%,-%F(/!7-%?;%,-%5$/#/+/-%4-J!#D)%-%B#",#/-%,-$%B'BC(-$%,#%O!('/-(!#%-(#%('"-I#,-%
$'(Y%+"!6J#,-%,'%?%@,-!$P%#"-$)%/'(B!"#",-%"#%,#/#%,#%F$$'BCD'!#%&'(#D%.(,!"Y(!#%,#%9-BK#"E!#)%#%
$'(%('#D!\#,#%'B%?<?_)%K'(B#"'J'",-%"-%'T'(JUJ!-%,'%$'+$%J#(7-$%#/[%#%K-$$'%,'%$'+$%$+J'$$-('$0%
.$%O!('/-('$%-(#%(''D'!/-$%/-B#B%K-$$'%"'$/#%,#/#)%#$$!"#",-%-$%('$K'J/!I-$%]'(B-$%,'%:-$$')%L+'%
$'(H-%D#I(#,-$%'B%D!I(-%K(MK(!-)%#(L+!I#,-$%"#%$','%,#%9-BK#"E!#)%K-(%B'!-%,-$%L+#!$%$'(H-%K('$/#,#$%
as declarações de desimpedimento. (v) reeleger%K#(#%J-BK-(%-%9-B!/8%,'%O!I+D7#GH-%,'%X"R-(B#GQ'$%
Relevantes da Companhia, (i) o Sr. Ricardo Valadares Gontijo, (ii) o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares 
&-"/!`-%'%@!!!P%-%4(0%a'"(!L+'%F$$+"GH-%:#!B)%/-,-$%`Y%L+#D!6J#,-$%#J!B#)%J-B%B#",#/-%J-B%,+(#GH-%
,'%?% @,-!$P%#"-$0%.%9-B!/8%$'(Y%K('$!,!,-%K'D-%4(0%a'"(!L+'%F$$+"GH-%:#!B0%6. ENCERRAMENTO: 
^#,#%B#!$%E#I'",-%#%/(#/#()%R-(#B%'"J'((#,-$%-$%/(#C#DE-$%'%D#I(#,#%#%K('$'"/'%#/#%L+')%#KM$%D!,#)%R-!%
aprovada e assinada pela mesa e por todos os presentes. 7. ASSINATURAS: Mesa: Ricardo Valadares 
Gontijo, como Presidente, e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Secretário. Conselheiros: Ricardo 
Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina 
Ribeiro Valadares Gontijo, Alberto Fernandes, Claudio Carvalho de Lima e Christian Caradonna Keleti.  
Belo Horizonte/MG, 05 de maio de 2022.  Confere com original lavrada em livro próprio. Documento 
#$$!"#,-% ,!7!/#DB'"/'% K'D-% 4'J('/Y(!-% ,#% *'+"!H-)% -% 4(0% Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Ata 
('7!$/(#,#% J-B-% J'(/!,H-% "#% b+"/#% 9-B'(J!#D% ,-% 5$/#,-% ,'%  !"#$% &'(#!$% $-C% -% "0c% d;;ed<d% 'B%
<fZ<=Z?<??)%J-"R-(B'%K(-/-J-D-%"0c%?????f;ff%,'%<=Z<=Z?<??)%J+`#%JMK!#%R-!%#+/'"/!J#,#%,!7!/#DB'"/'%'%
#$$!"#,#%K-(% #(!"'Dg%,'%:#+D#%3-B6B)%4'J('/Y(!#%&'(#D0

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG, 
através de sua Pregoeira Oficial, torna a público a abertura do 
Processo Licitatório nº 00159/2022, Pregão Eletrônico 0011/2022, do 
tipo Aberto. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MEDICINA OCUPACIONAL PARA ATENDER AO MUNICIPIO. 
Recebimento das propostas até o dia 02/06/2022 às 13:00h, abertura 
das propostas dia 02/06/2022 às 13:15h, início da sessão de disputa 
dia 02/06/2022 às 13:30h. Endereço da plataforma 
www.vasistemas.com.br, referência de tempo: horário de Brasília. 
Informações pelo Site: www.esperafeliz.mg.gov.br; Telefone: (32) 
3746-1335; e-mail: compras@esperafeliz.mg.gov.br.  

Espera Feliz -MG, 06 de MAIO de 2022. 
Laiza da Silva Rodrigues - Pregoeira Oficial. 

�

GEOPAR - GEOSOL PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ/ME nº 19.240.555/0001-39 - NIRE 3130002339-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da GEOPAR � Geosol Participações S.A. (�GEOPAR� ou �Companhia�) 
convocados para se reunirem no dia 16 de maio de 2022, às 10 horas, em primeira convo-
cação, em Assembleia Geral Extraordinária (�Assembleia�), na sede social da Companhia, 
situada na Rua João Carvalho Drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila Nova Esperança, Ibi-
rité/MG, CEP 32.400-432, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Nomeação 
das ações preferenciais atualmente previstas no estatuto social da Companhia como ações 
preferenciais classe B, mantidas suas preferências, vantagens e restrições; (2) Criação de 
 !"#$%&'#(#'#)*+ +$%*, $$#$%-%#%./%0#1)+!23%0#%$4 $%&'#(#'5)*+ $/%6 )7 8#)$%#%'#$7'+!"#$/%9#:%
como das hipóteses que autorizam sua emissão e/ou conversão; (3) Conversão de 500.000 
(quinhentas mil) ações ordinárias classe B mantidas em tesouraria pela Companhia em pre-
ferenciais classe C; (4) Atribuição das ações preferenciais classe C nos termos do artigo 11 
do estatuto social da Companhia; (5) Assinatura de contrato conferindo à Companhia opção 
de compra de ações preferenciais classe C; e (6) Reforma do estatuto social da Companhia 
& ' %'#;#7+'% $%0#,+9#' !"#$% *+: %#%*3)$3,+0 !23%03%'#(#'+03%#$7 7473<%=$%03*4:#)73$%&#'-
tinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia.

Ibirité, 06 de maio de 2022.
Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS/MG 
A Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados/MG, torna público o 
Pregão Presencial n° 018/2022, que se realizará no dia 24/05/2022 às 
8:00 horas, cujo objeto é a  Contratação para Prestação de Serviços de 
atualização e manutenção do Site da Prefeitura e gerenciamento de 
redes sociais do município de Riacho dos Machados/MG, conforme 
termo de referência. Maiores informações no e-mail: 
licitacaoriachodosmachados@gmail.com ou pelo telefone: (38) 3823-
1354.  

Ricardo da Silva Paz - Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-MG 
Edital do Processo Licitatório nº 101/2022, Tomada de Preços nº 
011/2022. Objeto: Construção de vestiários para os campos de futebol 
em bairros urbanos do Município de Nova Serrana-MG, conforme 
projetos, memoriais, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais 
documentos e normas técnicas de engenharia. Entrega dos envelopes 
dia 26/05/2022, às 09h30min. Mais informações pelo telefone (37) 
3226.9011. Nova Serrana, 09 de maio de 2022. 

Elaine Maria Ribeiro Pires 
Presidente da Comissão  Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DE INTENÇÃO DE
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Divino/MG. Origem:
Processo Licitatório nº 019/2022 - Pregão Presencial nº 012/
2022. O Município de Carangola/MG, torna público o interesse
em aderir à supracitada Ata de Registros de Preços, objetivando a
aquisição de 02 (dois) veículos 0 KM, motor 1.4, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Obras e Políticas
Urbanas. Fornecedor: Orly Veículos e Peças S/A - CNPJ nº
21.483.615/0001-96. Carangola, 28 de abril de 2022. Edimar
Grossi - Secretário Municipal Obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 18/2022 - O
Município de Gameleiras/MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial
nº SRP 18/2022, no dia 23 de maio de 2022, às 07h30min horas, na sede da
Prefeitura de Gameleiras/MG, localizada na Praça São Francisco, nº 102 - Centro
- Gameleiras/MG, tipo menor preço por item. Objetivando o registro de preços
para a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP OU EQUIPARADAS
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM GERAL E
RECARGA DE TONERS. O edital poderá ser solicitado na sede da Prefeitura,
pelo site: gameleiras.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacaogameleiras@yahoo.com
- Gilmar Rodrigues Oliveira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG 
Processo n.º 046/2022 – Concorrência 004/2022– Objeto:  Execução de 
obra de pavimentação com asfalto CBUQ, no município. Data:13/06/2022 
as 09:00 horas. O Edital se encontra disponível no site 
http://buenopolis.mg.gov.br/953-2/. Informações: e-mail: 
licitacao@buenopolis.mg.gov.br- CPL. 

Célio Santana - Prefeito Municipal. 

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Secretaria Municipal de Governo. Aviso de Licitação. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 04/2022. PROCESSO DE COMPRA Nº 426/2021 
– Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. Início da Sessão da 
disputa de preços às 09:00 horas do dia 25-05-2022. EDITAL na 
íntegra: à disposição dos interessados na Superintendência de 
Suprimentos/Departamento de Licitações - situada na Rua da 
Contagem, nº 2.045 - Paracatuzinho, Paracatu-MG e no site da 
Prefeitura www.paracatu.mg.gov.br.  09 de maio de 2022.  

DIEGO FERREIRA DA FONSECA – Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG 
Extrato do Termo de Adjudicação - Pregão Eletrônico SRP 001/2022 -  
Processo nº 049/2022 - Strada Veículos e Peças Ltda - 01.654.749/0001-
15 - Valor Total R$542.400,00. 

Serranópolis de Minas/MG 09 de Maio de 2022 
Arlene Maria Dias da Silva - Pregoeira. 

BEI BRASIL ENERGIA INTELIGENTE LTDA.
CNPJ 17.448.539/0001-00 - NIRE 3121137487-9

Reunião de Sócios
Edital de Convocação

- VIRTUAL �
Ficam os sócios da sociedade BEI Brasil Energia Inteligente Ltda. (�Sociedade�) convocados para se 
reunir em reunião de sócios, a ser realizada de forma VIRTUAL, no dia 17 de maio de 2022, às 9:00 
horas (�Reunião�). A participação na Reunião ocorrerá por meio de atuação remota via sistema eletrônico 
(sistema denominado �Teams�), sendo que os dados de acesso serão enviados oportunamente para os 
 !"#$ %&'%($"#)&'&)%*$+%,)#$%)-).+/0#"$1%2%*+) )03'%&)%.$&$ %$ % !"#$ % )+4%#&)0.#5"'&'%)%")+.#5"'&'%
pelo Presidente e Secretário da Mesa e a Reunião será devidamente gravada. A Reunião terá a 
50'-#&'&)%&)-#6)+'+% $6+)%'%)-)#37$%&'%'&,#0# .+'37$%&'%($"#)&'&)1%8 % !"#$ %$9% )9 %+)*+) )0.'0.) %
-):'# ;% "$0<$+,)% $% "' $;% &)=)+7$% '*+) )0.'+% $ %  )9 % +) *)".#=$ % &$"9,)0.$ % &)% #&)0.#5"'37$% )>$9%
+)*+) )0.'37$%0'%?)90#7$1%8% !"#$%@9)%<$+%*'+.#"#*'+%&'%?)90#7$%*$+%,)#$%&)%*+$"9+'&$+%&)=)+4%)0=#'+%'%
procuração, com uma antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data e horário de realização 
da Reunião. Todos os documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia encontram-se 
disponíveis na sede da Sociedade e poderão ser enviados por meio eletrônico mediante solicitação do 
sócio. Belo Horizonte/MG, 06 de maio de 2022. Romero Machado Ferreira.
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