
ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A.
CNPJ: 32.897.005/0001-55

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA  PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais)

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  82  99 
Impostos a recuperar  2  2 
Total do ativo circulante  84  101 
NÃO CIRCULANTE
Investimentos  63.464  64.440 
Outros ativos  -  1.245 
Total do ativo não circulante  63.464  65.685 
TOTAL DO ATIVO  63.548  65.786 

31/12/2021 31/12/2020
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas  (17)  (17)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas -  - 
Resultado de equivalência patrimonial  399  2.884 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO  382  2.867 
 !"!#$%&'()%)"!#*%&  4  806 
+!&,!&%&'()%)"!#*%&  (39)  - 

RESULTADO FINANCEIRO  (35)  806 
LUCRO OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO 
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  347  3.673 
Correntes -  (164)
Diferidos -  - 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  347  3.509 

31/12/2021 31/12/2020
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO  347  3.509 
Outros resultados abrangentes  -   -   
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO 
EXERCÍCIO  347  3.509 

31/12/2021 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício  347  3.509 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (399)  (2.884)

 (52)  625 
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Impostos a recuperar  -    (2)
Outros ativos  2.620  (1.245)
Fornecedores  (1)  4 
Obrigações tributárias  -    163 
Outros passivos  24  -   

Caixa gerado pelas operações  2.591  (455)
Juros pagos  -    -   
Imposto de renda e contribuição social pagos  -    -   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  2.591  (455)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos recebidos  -    1.600 
AFAC  -    (1.150)
Contas a pagar por aquisições  (1.093)  (4.576)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento  (1.093)  (4.126)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos  (1.515)  (1.600)
Integralização de capital  -    1.825 
Ágio na integralização de ações  -    3.934 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 !"!#$"%&!'()  (1.515)  4.159 
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (17)  (422)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  99  521 
-%#.%'!'!/0#1%2!)$!&'3!'"%#.%')4'(5'34'!.!*"6"#4  82  99 
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (17)  (422)
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líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019  5.199  (1.825)  348  29.901  206  -  -  33.829 
Resultado do exercício  -  -  -  -  -  -  3.509  3.509 
Distribuição de dividendos  -  -  -  -  -  (410)  (1.190)  (1.600)
Integralização de capital  -  1.825  -  -  -  -  -  1.825 
Constituição de reserva  -  -  -  33.836  -  2.144  (2.319)  33.661 
Constituição de reserva legal  -  -  -  -  175  -  -  175 
Ágio pago na integralização de ações  -  -  -  (23.804)  -  -  -  (23.804)
Outros  -  -  (348)  -  -  412  -  64 
Saldos em 31 de Dezembro de 2020  5.199  -  -  39.933  381  2.146  -  47.659 
Resultado do exercício  -  -  -  -  -  -  347  347 
Distribuição de dividendos  -  -  -  -  -  (1.515)  -  (1.515)
Constituição de reserva  -  -  -  -  -  330  (330)  - 
Constituição de reserva legal  -  -  -  -  17  -  (17)  - 
Ágio pago na integralização de ações  -  -  -  16.750  -  -  -  16.750 
Saldos em 31 de Dezembro de 2021  5.199  -  -  56.683  398  961  -  63.241 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Fornecedores  3  4 
Obrigações tributárias  164  164 
Contas a pagar de aquisições  116  17.959 
Outros passivos circulante  24  - 
Total do passivo circulante  307  18.127 
NÃO CIRCULANTE
Adiantamentos para futuro aumento de capital  -  - 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  5.199  5.199 
Reserva de lucros  961  2.146 
Reserva de capital  56.683  39.933 
Reserva legal  398  381 
Total do Patrimônio Líquido  63.241  47.659 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  63.548  65.786 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: Oncoclinias Participações Minas Gerais S.A. 
(“Companhia”) Sociedade localizada na cidade de Belo Horizonte – MG, que atua 
)%'7*!%'3!'8)"4249#%'-26)#"%:';'"4)$*42%34*%'()%2'3%'-45,%)<#%'='%'8)"4"26)#"%&'
34'>*%&#2'?!*1#@4&'A=3#"4&'?:;:'B&$%'C2$#5%'='*!,*!&!)$%3%',!24'D0)34'E4&!,<#)%'
F0)34' 3!' G)1!&$#5!)$4' !5' H%*$#"#,%@I!&' A02$#!&$*%$=9#%' JKE4&!,<#)%LM' !' 4'
E4&!,<#)%'GG'F0)34'3!'G)1!&$#5!)$4'!5'H%*$#"#,%@I!&'A02$#!&$*%$=9#%'JKE4&!,<#)%'
II”). Pandemia de Covid 19 - Em março de 2020, a Organização Mundial da 
?%C3!'J8A?M'3!"2%*40'4'&0*$4'3!'-4*4)%16*0&'J-8NG+OPM'"454'05%',%)3!5#%:'
Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas e volatilidade no cenário 
50)3#%2Q'#)"20&#1!')4'>*%&#2:'';'-45,%)<#%'$4540'%2905%&'5!3#3%&'!&$*%$=9#"%&'
para fazer frente aos efeitos da pandemia, como por exemplo o reforço da 
posição de caixa, adoção de plataforma de telemedicina para atendimentos, 
%2=5'34'*!D4*@4'34&'!&$4/0!&'3!'5%$!*#%#&'!'5!3#"%5!)$4&',%*%'$*%$%5!)$4'34&'
pacientes de COVID19. A Companhia permanece monitorando todos os 
possíveis impactos da pandemia nas suas operações, bem como situação de 
"%#.%Q' "*=3#$4Q' "R5S#4Q' ,*!@4' 3!' %@I!&' !' #)1!&$#5!)$4&:' 2. RESUMO DAS 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: Declaração de conformidade - As 
3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&' #)3#1#30%#&' -45,%)<#%' D4*%5' !2%S4*%3%&' !'
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BRGAAP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e pelas disposições contidas na Lei 
de Sociedades por Ações. 2.1. Base de preparação - As demonstrações 
()%)"!#*%&'D4*%5',*!,%*%3%&'"4)&#3!*%)34'4'"0&$4'<#&$T*#"4'"454'S%&!'3!'1%24*:'
N%24*'U0&$4'='4',*!@4'/0!'&!*#%'*!"!S#34',!2%'1!)3%'3!'05'%$#14'40',%94',!2%'
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes 
do mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço ser 
3#*!$%5!)$!' 4S&!*171!2' 40' !&$#5%34' 0&%)34' 40$*%' $=")#"%' 3!' %1%2#%@V4:' ;4'
estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em consideração 
as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado 
2!1%*!5' !&&%&' "%*%"$!*6&$#"%&' !5' "4)&#3!*%@V4' )%' ,*!"#("%@V4' 34' %$#14' 40'
,%&&#14')%'3%$%'3!'5!)&0*%@V4:';',*!,%*%@V4'3%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&'
exige que a administração faça julgamentos e utilize certas estimativas e 
premissas contábeis críticas no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
&#9)#("%$#1%&' ,%*%' %&' 3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&Q' !&$V4' 3#1029%3%&' )%' )4$%'
!.,2#"%$#1%')W'X:';';35#)#&$*%@V4'3%'-45,%)<#%'$%5S=5'%,2#"40')%'!2%S4*%@V4'
3%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&'%'4*#!)$%@V4'$=")#"%'8-H-'YQ'"45'%'()%2#3%3!'
de divulgar somente informações relevantes, que de fato auxiliem os usuários 
3%&' 3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&' )%' $45%3%' 3!' 3!"#&I!&Q' &!5' /0!' 4&'
requerimentos mínimos existentes em cada Pronunciamento Contábil emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis deixem de ser atendidos. A 
;35#)#&$*%@V4' 3!"2%*%' /0!' $43%&' %&' #)D4*5%@I!&' *!2!1%)$!&' ,*T,*#%&' 3%&'
3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&Q' !' &45!)$!' !2%&Q' !&$V4' &!)34' !1#3!)"#%3%&' !'
"4**!&,4)3!5' %&' 0$#2#Z%3%&' ,!2%' ;35#)#&$*%@V4' )%' 9!&$V4' 34' )!9T"#4:'
Continuidade operacional  - A administração têm, expectativa razoável de que 
a Companhia possui recursos adequados para sua continuidade operacional no 
D0$0*4',*T.#54:'H4*$%)$4Q'!2!&'"4)$#)0%5'%'%34$%*'%'S%&!'"4)$7S#2'3!'"4)$#)0#3%3!'
4,!*%"#4)%2' )%' !2%S4*%@V4' 3%&' 3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&:' 2.2. Moeda 
funcional - B&&%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&'#)3#1#30%#&'&V4'%,*!&!)$%3%&'!5'
 !%#&Q' /0!' =' %' 54!3%' D0)"#4)%2' !' $%5S=5' %' 54!3%' 3!' %,*!&!)$%@V4' ,!2%'
Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa 
%S*%)9!5'&%234&'3!'"%#.%Q'3!,T&#$4&'S%)"7*#4&'!'#)1!&$#5!)$4&'()%)"!#*4&'"45'
2#/0#3!Z' !5' %$=' $*[&' 5!&!&' "4)$%3%&' 3%' 3%$%' 3%' "4)$*%$%@V4Q' 4&' /0%#&' &V4'
&0U!#$4&'%'05'*#&"4'#)&#9)#("%)$!'3!'%2$!*%@V4')4'1%24*'!'&V4'0$#2#Z%34&')%'9!&$V4'
das obrigações de curto prazo. 2.4. Insvestimentos - As demonstrações 
contábeis incluem as operações da Companhia. A Companhia possui 
#)1!&$#5!)$4')%&'!5,*!&%&\']'^_8'`'^C"2!4'3!'_!5%$4249#%'!'a*%)&,2%)$!'3!'
A!302%'8&&!%'3!'A#)%&'b!*%#&'c$3%:'^%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&'#)3#1#30%#&'
da Controladora, o resultado das controladas são reconhecidas por meio do 
5=$434'3!'!/0#1%2[)"#%',%$*#54)#%2:'d0%)34'%'-45,%)<#%'3!#.%'3!'$!*'"4)$*42!Q'
/0%2/0!*',%*$#"#,%@V4' *!$#3%')%'!)$#3%3!'='5!)&0*%3%')41%5!)$!'4'&!0'1%24*'
justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. A 
"4)$*42%34*%'()%2'3#&,4)#S#2#Z40'%4',CS2#"4'&0%&'3!54)&$*%@I!&'!5'"4)D4*5#3%3!'
com os Pronunciamentos do CPC. *+,+)-!.'/0%&!'(.) !"!#&$/(.)1)-2%&&#("%@V4'
!'5!)&0*%@V4'3!'%$#14&'!',%&&#14&'()%)"!#*4&''e'8&'%$#14&'!',%&&#14&'()%)"!#*4&'
são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia 
for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os instrumentos 
()%)"!#*4&'&V4'*!9#&$*%34&'3!'%"4*34'"45'4'-H-'fg'`'G)&$*05!)$4&'()%)"!#*4&Q'
/0!'3!$!*5#)%'%'"2%&&#("%@V4'34&'%$#14&'!5' $*[&'"%$!94*#%&\' #M'5!)&0*%34&'%'
valor justo por meio de resultado, ii) mensurados a valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, e iii) mensurado ao custo amortizado. Estas 
"2%&&#("%@I!&'&V4'S%&!%3%&')4'543!24'3!')!9T"#4'%34$%34',!2%'%35#)#&$*%@V4'
!')%&'"%*%"$!*6&$#"%&'34&'h0.4&'3!'"%#.%'"4)$*%$0%#&:';$#14'()%)"!#*4 - Todas as 
"45,*%&'40'1!)3%&'*!902%*!&'3!'%$#14&'()%)"!#*4&'&V4'*!"4)<!"#3%&'!'S%#.%3%&'
na data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a 
"45,*%&' 40' 1!)3%&' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' /0!' *!/0!*!5' %' !)$*!9%' 3!' %$#14&'
dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Todos 
4&'%$#14&'()%)"!#*4&'*!"4)<!"#34&'&V4'&0S&!/0!)$!5!)$!'5!)&0*%34&')%'&0%'
$4$%2#3%3!'%4'"0&$4'%54*$#Z%34'40'%4'1%24*' U0&$4Q'3!,!)3!)34'3%'"2%&&#("%@V4'
34&'%$#14&'()%)"!#*4&:'-2%&&#("%@V4 - Os instrumentos da dívida que atendem às 
"4)3#@I!&'%'&!90#*'&V4'&0S&!/0!)$!5!)$!'5!)&0*%34&'%4'"0&$4'%54*$#Z%34\']'8'
%$#14'()%)"!#*4'='5%)$#34'!5'05'543!24'3!')!9T"#4&'"0U4'4SU!$#14'='5%)$!*'
%$#14&' ()%)"!#*4&' %' (5' 3!' "42!$%*' h0.4&' 3!' "%#.%' "4)$*%$0%#&i' !' ]'8&' $!*54&'
"4)$*%$0%#&'34'%$#14'()%)"!#*4'9!*%5Q'!5'3%$%&'!&,!"6("%&Q'h0.4&'3!'"%#.%'''/0!'
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes 
sobre o valor do principal em aberto. Reconhecimento e mensuração - Os ativos 
()%)"!#*4&' &V4Q' #)#"#%25!)$!Q' *!"4)<!"#34&' ,!24' 1%24*' U0&$4Q' %"*!&"#34&' 34&'
"0&$4&'3%'$*%)&%@V4',%*%'$434&'4&'%$#14&'()%)"!#*4&')V4'"2%&&#("%34&'"454'%4'
1%24*'U0&$4',4*'5!#4'34'*!&02$%34:'8&'%$#14&'()%)"!#*4&'%4'1%24*'U0&$4',4*'5!#4'3!'
resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da 
$*%)&%@V4'&V4'*!9#&$*%34&')%'3!54)&$*%@V4'34'*!&02$%34:'8&'%$#14&'()%)"!#*4&'
&V4'S%#.%34&'/0%)34'4&'3#*!#$4&'3!'*!"!S!*'h0.4&'3!'"%#.%'34'%$#14'!.,#*%5'40'
$!)<%5' &#34' $*%)&D!*#34&i' )!&$!' C2$#54' "%&4Q' 3!&3!' /0!' %' -45,%)<#%' $!)<%'
$*%)&D!*#34Q'&#9)#("%$#1%5!)$!Q'$434&'4&'*#&"4&'!'4&'S!)!D6"#4&'3!',*4,*#!3%3!:'
8&' %$#14&' !' ,%&&#14&' ()%)"!#*4&' &V4' "4)$%S#2#Z%34&' ,!24' "0&$4' %54*$#Z%34Q'
0&%)34'4'5=$434'3!'U0*4&'!D!$#14&:'-45,!)&%@V4'3!'#)&$*05!)$4&'()%)"!#*4& -  
;$#14&'!',%&&#14&'()%)"!#*4&'&V4'"45,!)&%34&'!'4'1%24*'26/0#34'='%,*!&!)$%34'
no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores 
reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. “ImpairmentL'3!'%$#14&'()%)"!#*4& - A 
Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que um 
%$#14' ()%)"!#*4' 40' 9*0,4' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' !&$7' 3!$!*#4*%34:' j5' %$#14' 40'
9*0,4'3!'%$#14&'()%)"!#*4&'!&$7'3!$!*#4*%34'!'%&',!*3%&',4*'K#5,%#*5!)$L'&V4'
reconhecidas somente se há evidência objetiva de “impairment” como resultado 

3!'05'40'5%#&'!1!)$4&'4"4**#34&'%,T&'4'*!"4)<!"#5!)$4'#)#"#%2'34&'%$#14&'J05'
“evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
h0.4&' 3!' "%#.%' D0$0*4&' !&$#5%34&' 34' %$#14' ()%)"!#*4' 40' 9*0,4' 3!' %$#14&'
()%)"!#*4&'/0!',43!'&!*'!&$#5%34'3!'5%)!#*%'"4)(71!2:'8'54)$%)$!'3%',!*3%'
,4*'K#5,%#*5!)$L'='5!)&0*%34'"454'%'3#D!*!)@%'!)$*!'4'1%24*'"4)$7S#2'34&'%$#14&'
!'4'1%24*',*!&!)$!'34&'h0.4&'3!'"%#.%'D0$0*4&'!&$#5%34&'J!."20#)34'4&',*!U06Z4&'
3!'"*=3#$4'D0$0*4'/0!')V4'D4*%5'#)"4**#34&M'3!&"4)$%34&'k'$%.%'3!'U0*4&'!5'1#94*'
4*#9#)%2'34&'%$#14&'()%)"!#*4&:'8'1%24*'"4)$7S#2'34'%$#14'='*!30Z#34'!'4'1%24*'34'
,*!U06Z4' =' *!"4)<!"#34' )%' 3!54)&$*%@V4' 34' *!&02$%34:' ?!Q' )05' ,!*6434'
subsequente, o valor da perda por “impairment” diminuir e a diminuição puder ser 
*!2%"#4)%3%'4SU!$#1%5!)$!'"45'05'!1!)$4'/0!'4"4**!0'%,T&'4'K#5,%#*5!)$L'&!*'
*!"4)<!"#34' J"454' 05%' 5!2<4*#%' )%' "2%&&#("%@V4' 3!' "*=3#$4' 34' 3!1!34*MQ' %'
reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração do resultado. 2.6. Imposto de renda e contribuição social: 
Tributos correntes - A provisão para tributos sobre a renda está baseada no 
lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na 
demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou 
3!30$61!#&' !5' 40$*4&' !.!*"6"#4&Q' %2=5' 3!' !."20#*' #$!)&' )V4' $*#S0$71!#&' 40' )V4'
dedutíveis de forma permanente. Tributos diferidos - Impostos diferidos 
passivos são os valores de imposto sobre a renda a pagar em períodos futuros, 
em relação às diferenças tributáveis temporárias. Impostos diferidos ativos são 
os valores recuperáveis em períodos futuros decorrentes de diferenças 
$*#S0$7*#%&' 3!30$61!#&Q' %4' 3#D!*#5!)$4' 3!' ,*!U06Z4&' (&"%#&' )V4' 0$#2#Z%34&' !' %4'
3#D!*#5!)$4' 3!' "*=3#$4&' (&"%#&' )V4' 0$#2#Z%34&:' 8' 1%24*' "4)$7S#2' 34&' #5,4&$4&'
3#D!*#34&'%$#14&'='*!1#&%34'!5'"%3%'3%$%'34'S%2%)@4'!'S%#.%34'40'*!"4)<!"#34&'
)%'!.$!)&V4'!5'/0!'&!U%' #3!)$#("%34',*4171!#&' 20"*4&' $*#S0$%34&'40')V4',%*%'
permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Os 
impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no 
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da 
apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade 
2!9%2' !' 5!&5%' %0$4*#3%3!' (&"%2:' +!&&%' D4*5%Q' #5,4&$4&' 3#D!*#34&' %$#14&' !'
passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são 
apresentados em separado, e não pelo líquido. A provisão para imposto sobre a 
*!)3%'='"%2"02%3%',!2%'-45,%)<#%'"45'S%&!')%&'%26/04$%&'1#9!)$!&'3%'&!90#)$!'
forma: Imposto de renda pessoa jurídica: à alíquota de 15%, acrescida da 
alíquota de 10% para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R$ 
lfmi'-4)$*#S0#@V4'&4"#%2'&4S*!'4'20"*4'26/0#34'k'%26/04$%'3!'Pn\';'%35#)#&$*%@V4'
avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com 
relação a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à 
interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, 
quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. 2.7. 
Distribuição de dividendos - A distribuição de dividendos para os acionistas da 
-45,%)<#%'='*!"4)<!"#3%'"454'05',%&&#14')%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&'%4'
()%2'34'!.!*"6"#4Q'"45'S%&!')4'!&$%$0$4'&4"#%2'3%'-45,%)<#%:'d0%2/0!*'1%24*'
%"#5%' 34' 56)#54' 4S*#9%$T*#4' &45!)$!' =' ,*41#&#4)%34' )%' 3%$%' !5' /0!' &V4'
aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. 2.8. Outros ativos e 
passivos - j5'%$#14'='*!"4)<!"#34')4'S%2%)@4',%$*#54)#%2'/0%)34'D4*',*4171!2'
que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia 
!' &!0' "0&$4' 40' 1%24*' ,03!*' &!*' 5!)&0*%34' "45' &!90*%)@%:' j5' ,%&&#14' ='
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação 
presente de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado.  
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são 
"2%&&#("%34&'"454'"#*"02%)$!&'/0%)34'&0%'*!%2#Z%@V4'40'2#/0#3%@V4'=',*4171!2'
/0!'4"4**%')4&',*T.#54&'Ol'5!&!&:'-%&4'"4)$*7*#4Q'&V4'3!54)&$*%34&'"454')V4'
circulantes. 2.9. Partes relacionadas - As transações entre partes relacionadas 
&V4' "45,4&$%&' ,4*' "4)$%&' 3!' 5C$04&' %' ,%9%*' "45' &4"#!3%3!&' "42#9%3%&' !'
adiantamentos para futuro aumento de capital em sociedades controladas. 3. 
ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS - As estimativas e 
os julgamentos contábeis são revistos de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As 
!&$#5%$#1%&'!',*!5#&&%&',%*%'4'!.!*"6"#4')V4'%,*!&!)$%5'05'*#&"4'&#9)#("%$#14'!'
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos.
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CNPJ.: 19.122.507/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI-
RAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA  PARA O EXERCÍCIOFINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - (Em milhares de reais - R$)

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 10 2.008
Impostos a recuperar  2  - 
Total do ativo circulante  12  2.008 
NÃO CIRCULANTE
Adiantamento para futuro aumento de capital  - 800
Investimentos 4.046 4.765
Total do ativo não circulante  4.046  5.565 
TOTAL DO ATIVO  4.058  7.573 

31/12/2021 31/12/2020
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Despesas gerais e administrativas  (17)  (23)
Resultado de equivalência patrimonial  (1.749)  342 

PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO 
RESULTADO FINANCEIRO  (1.766)  319 
 !"!#$%&'()%)"!#*%&  8  2 
+!&,!&%&'()%)"!#*%&  (2)  (4)

RESULTADO FINANCEIRO  6  (2)
PREJUÍZO OPERACIONAL  ANTES DO IMPOSTO 
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (1.760)  317 

Correntes  -  - 
Diferidos  -  - 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (1.760)  317 

31/12/2021 31/12/2020
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (1.760) 317
Outros resultados abrangentes  -    -   
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO 
EXERCÍCIO (1.760) 317

2021 2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício  (1.760)  317 
Ajustes para reconciliar olucro líquido do exercício com 
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  1.749  (342)

 (11)  (25)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Impostos a recuperar  (2)  -   
Outros ativos  (104)  -   
Caixa gerado pelas operações  (106)  -   
Imposto de renda e contribuição social pagos  -    -   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (117)  (25)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO
Dividendos recebidos  -    4.000 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento  -    4.000 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AFAC  -    (800)
Mútuo com partes relacionadas  -    3 
Outros  119  -   
Redução Capital  (2.000)  (1.200)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 !"!#$"%&!'()  (1.881)  (1.997)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (1.998)  1.978 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  2.008  30 
-%#.%'!'!/0#1%2!)$!&'3!'"%#.%')4'(5'34'!.!*"6"#4  10  2.008 
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (1.998)  1.978 

Reservas de Lucros

Capital social
Transação entre 

sócios
Reserva 

legal
Reserva 
de lucro

Prejuízo 
acumulado

Total do 
patrimônio 

líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 5.454 805 308 457  - 7.024

Resultado do exercício - - - 317  -  317 
Redução Capital  (1.200) - -  -  -  (1.200)
Constituição reserva legal - - 16  (16)  -  - 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 4.254 805 324 758  -  6.141 
Resultado do exercício - - -  -  (1.760)  (1.760)
Reserva de lucro - - -  (758)  758  - 
Redução Capital  (2.000) - - - -  (2.000)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 2.254 805 324  -  (1.002) 2.381

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2021 31/12/2020
NÃO CIRCULANTE
Passivo a descoberto  1.677  1.432 
Total do passivo não circulante  1.677  1.432 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  2.254  4.254 
Reserva de lucro  -  758 
Transação entre sócios  805  805 
Reserva legal  324  324 
Prejuízo acumulado  (1.002)  - 
Total do Patrimônio Líquido  2.381  6.141 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  4.058  7.573 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: Radiogroup Participações S.A. 
(“Companhia”) Sociedade localizada na cidade de Belo Horizonte – MG, que 
%$0%' )%' 7*!%' 3!' 8)"4249#%' -26)#"%:';' "4)$*42%34*%' ()%2' 3%' -45,%)<#%' =' %'
8)"4"26)#"%&'34'>*%&#2'?!*1#@4&'A=3#"4&'?:;:'B&$%'C2$#5%'='*!,*!&!)$%3%',!24'
D0)34' E4&!,<#)%' F0)34' 3!' G)1!&$#5!)$4' !5' H%*$#"#,%@I!&' A02$#!&$*%$=9#%'
(“Josephina”) e o Josephina II Fundo de Investimento em Participações 
A02$#!&$*%$=9#%'JKE4&!,<#)%'GGLM:'Pandemia de Covid 19 - Em março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus 
(COVID19) como uma pandemia. Tal disseminação criou incertezas 
macroeconômicas e volatilidade no cenário mundial, inclusive no Brasil. A 
-45,%)<#%'$4540'%2905%&'5!3#3%&'!&$*%$=9#"%&',%*%'D%N!*'D*!)$!'%4&'!D!#$4&'
da pandemia, como por exemplo o reforço da posição de caixa, adoção de 
,2%$%D4*5%'3!'$!2!5!3#"#)%',%*%'%$!)3#5!)$4&O'%2=5'34'*!D4*@4'34&'!&$4/0!&'
de materiais e medicamentos para tratamento dos pacientes de COVID19.  A 
Companhia permanece monitorando todos os possíveis impactos da pandemia 
)%&'&0%&'4,!*%@I!&O'P!5'"454'&#$0%@Q4'3!'"%#.%O'"*=3#$4O'"R5P#4O',*!@4'3!'
ações e investimentos. 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
POLÍTICAS CONTÁBEIS: Declaração de conformidade - As 
3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&' #)3#1#30%#&' -45,%)<#%' D4*%5' !2%P4*%3%&' !'
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BRGAAP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e aprovadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e pelas disposições contidas 
na Lei de Sociedades por Ações. 2.1. Base de preparação: As demonstrações 
()%)"!#*%&' D4*%5' ,*!,%*%3%&' "4)&#3!*%)34' 4' "0&$4' <#&$S*#"4' "454' P%&!' 3!'
1%24*:'T%24*'U0&$4'='4',*!@4'/0!'&!*#%'*!"!P#34',!2%'1!)3%'3!'05'%$#14'40',%94'
pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre 
participantes do mercado na data de mensuração, independentemente de esse 
,*!@4' &!*' 3#*!$%5!)$!' 4P&!*171!2' 40' !&$#5%34' 0&%)34' 40$*%' $=")#"%' 3!'
avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva 
em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os 
participantes do mercado levarem essas características em consideração na 
,*!"#("%@Q4'34'%$#14'40',%&&#14')%'3%$%'3!'5!)&0*%@Q4:';',*!,%*%@Q4'3%&'
3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&' !.#9!' /0!' %' %35#)#&$*%@Q4' D%@%' U029%5!)$4&' !'
utilize certas estimativas e premissas contábeis críticas no processo de 
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
,*!5#&&%&'!'!&$#5%$#1%&'&Q4'&#9)#("%$#1%&',%*%'%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&O'
estão divulgadas na nota explicativa nº 3. A Administração da Companhia 
$%5P=5'%,2#"40' )%' !2%P4*%@Q4' 3%&' 3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&' %' 4*#!)$%@Q4'
$=")#"%'8-H-'VO'"45'%'()%2#3%3!'3!'3#1029%*'&45!)$!'#)D4*5%@I!&'*!2!1%)$!&O'
/0!'3!'D%$4'%0.#2#!5'4&'0&07*#4&'3%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&')%'$45%3%'3!'
decisões, sem que os requerimentos mínimos existentes em cada 
Pronunciamento Contábil emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
deixem de ser atendidos. A Administração declara que todas as informações 
*!2!1%)$!&' ,*S,*#%&' 3%&' 3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&O' !' &45!)$!' !2%&O' !&$Q4'
sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na 
gestão do negócio. Continuidade operacional: A administração têm, 
expectativa razoável de que a Companhia possui recursos adequados para 
sua continuidade operacional no futuro próximo. Portanto, eles continuam a 
adotar a base contábil de continuidade operacional na elaboração das 
3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&:' 2.2. Moeda funcional: Essas demonstrações 
()%)"!#*%&'#)3#1#30%#&'&Q4'%,*!&!)$%3%&'!5' !%#&O'/0!'='%'54!3%'D0)"#4)%2'!'
$%5P=5'%'54!3%'3!'%,*!&!)$%@Q4',!2%'-45,%)<#%:'2.3. Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos 
P%)"7*#4&'!'#)1!&$#5!)$4&'()%)"!#*4&'"45'2#/0#3!N'!5'%$='$*W&'5!&!&'"4)$%3%&'
3%' 3%$%' 3%' "4)$*%$%@Q4O' 4&' /0%#&' &Q4' &0U!#$4&' %' 05' *#&"4' #)&#9)#("%)$!' 3!'
alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. 
*+,+) -!.'/0%&!'(.)  !"!#&$/(.1) -2%&&#("%@Q4' !' 5!)&0*%@Q4' 3!' %$#14&' !'
,%&&#14&'()%)"!#*4&' X'8&'%$#14&'!',%&&#14&'()%)"!#*4&'&Q4' *!"4)<!"#34&')4'
balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia for parte das 
3#&,4&#@I!&' "4)$*%$0%#&' 34&' #)&$*05!)$4&:' 8&' #)&$*05!)$4&' ()%)"!#*4&' &Q4'
*!9#&$*%34&'3!'%"4*34'"45'4'-H-'YZ'['G)&$*05!)$4&'()%)"!#*4&O'/0!'3!$!*5#)%'
%'"2%&&#("%@Q4'34&'%$#14&'!5'$*W&'"%$!94*#%&\'#M'5!)&0*%34&'%'1%24*'U0&$4',4*'
meio de resultado, ii) mensurados a valor justo por meio de outros resultados 
%P*%)9!)$!&O'!' ###M'5!)&0*%34'%4'"0&$4'%54*$#N%34:'B&$%&'"2%&&#("%@I!&'&Q4'
baseadas no modelo de negócio adotado pela administração e nas 
"%*%"$!*6&$#"%&' 34&' ]0.4&' 3!' "%#.%' "4)$*%$0%#&:' ;$#14' ()%)"!#*4 - Todas as 
"45,*%&' 40' 1!)3%&' *!902%*!&' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' &Q4' *!"4)<!"#3%&' !'
baixadas na data da negociação. As compras ou vendas regulares 
"4**!&,4)3!5' %' "45,*%&' 40' 1!)3%&' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' /0!' *!/0!*!5' %'
entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática 
3!'5!*"%34:'' 4̂34&'4&'%$#14&'()%)"!#*4&'*!"4)<!"#34&'&Q4'&0P&!/0!)$!5!)$!'
mensurados na sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, 
3!,!)3!)34' 3%' "2%&&#("%@Q4' 34&' %$#14&' ()%)"!#*4&:' -2%&&#("%@Q4 - Os 
instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são 
&0P&!/0!)$!5!)$!'5!)&0*%34&' %4' "0&$4' %54*$#N%34\' _'8' %$#14' ()%)"!#*4' ='
5%)$#34'!5'05'543!24'3!')!9S"#4&'"0U4'4PU!$#14'='5%)$!*'%$#14&'()%)"!#*4&'%'
(5'3!'"42!$%*']0.4&'3!'"%#.%'"4)$*%$0%#&`'!''_'8&'$!*54&'"4)$*%$0%#&'34'%$#14'
()%)"!#*4' 9!*%5O' !5' 3%$%&' !&,!"6("%&O' ]0.4&' 3!' "%#.%' ' ' /0!' &!' *!D!*!5'
exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor 
do principal em aberto.  Reconhecimento e mensuração'X'8&'%$#14&'()%)"!#*4&'
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
$*%)&%@Q4' ,%*%' $434&' 4&' %$#14&' ()%)"!#*4&' )Q4' "2%&&#("%34&' "454' %4' 1%24*'
U0&$4',4*'5!#4'34'*!&02$%34:'8&'%$#14&'()%)"!#*4&'%4'1%24*' U0&$4',4*'5!#4'3!'
resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da 
$*%)&%@Q4'&Q4'*!9#&$*%34&')%'3!54)&$*%@Q4'34'*!&02$%34:'8&'%$#14&'()%)"!#*4&'
&Q4'P%#.%34&'/0%)34'4&'3#*!#$4&'3!'*!"!P!*']0.4&'3!'"%#.%'34'%$#14'!.,#*%5'40'
$!)<%5'&#34' $*%)&D!*#34&`')!&$!'C2$#54'"%&4O'3!&3!'/0!'%'-45,%)<#%' $!)<%'
$*%)&D!*#34O'&#9)#("%$#1%5!)$!O'$434&'4&'*#&"4&'!'4&'P!)!D6"#4&'3!',*4,*#!3%3!:'
8&' %$#14&' !' ,%&&#14&' ()%)"!#*4&' &Q4' "4)$%P#2#N%34&' ,!24' "0&$4' %54*$#N%34O'
0&%)34'4'5=$434'3!'U0*4&'!D!$#14&:'-45,!)&%@Q4'3!'#)&$*05!)$4&'()%)"!#*4& 
X' ;$#14&' !' ,%&&#14&' ()%)"!#*4&' &Q4' "45,!)&%34&' !' 4' 1%24*' 26/0#34' ='
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar 
os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. “Impairment” de ativos 
()%)"!#*4& - A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência 
4PU!$#1%' 3!' /0!' 05' %$#14' ()%)"!#*4' 40' 9*0,4' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' !&$7'
3!$!*#4*%34:' a5' %$#14' 40' 9*0,4' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' !&$7' 3!$!*#4*%34' !' %&'
perdas por “impairment” são reconhecidas somente se há evidência objetiva de 
“impairment” como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou 
!1!)$4&M'3!',!*3%'$!5'05'#5,%"$4')4&']0.4&'3!'"%#.%'D0$0*4&'!&$#5%34&'34'
%$#14' ()%)"!#*4' 40' 9*0,4' 3!' %$#14&' ()%)"!#*4&' /0!' ,43!' &!*' !&$#5%34' 3!'

5%)!#*%'"4)(71!2:'8'54)$%)$!'3%',!*3%',4*'K#5,%#*5!)$L'='5!)&0*%34'"454'%'
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demonstração do resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda 
por “impairment” diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente 
com um evento que ocorreu após o “impairment” ser reconhecido (como uma 
5!2<4*#%' )%' "2%&&#("%@Q4' 3!' "*=3#$4' 34' 3!1!34*MO' %' *!1!*&Q4' 3!&&%' ,!*3%'
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 
2.5. Investimento: As demonstrações contábeis incluem as operações da 
-45,%)<#%:' ;' -45,%)<#%' ,4&&0#' #)1!&$#5!)$4' )%&' !5,*!&%&\' _' -!)$*4' 3!'
^*%$%5!)$4' !5'  %3#4$!*%,#%' c^+;:`' _'  %3#4"%*!' ?!*1#@4&' A=3#"4&'
B&,!"#%2#N%34&' c^+;:' d%&' 3!54)&$*%@I!&' ()%)"!#*%&' #)3#1#30%#&' 3%'
Controladora, o resultado das controladas são reconhecidas por meio do 
5=$434' 3!' !/0#1%2W)"#%' ,%$*#54)#%2:' e0%)34' %' -45,%)<#%' 3!#.%' 3!' $!*'
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seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. A 
"4)$*42%34*%' ()%2' 3#&,4)#P#2#N40' %4' ,CP2#"4' &0%&' 3!54)&$*%@I!&' !5'
conformidade com os Pronunciamentos do CPC. 2.6. Imposto de renda e 
contribuição social : Tributos correntes - A provisão para tributos sobre a 
renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do 
lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou 
3!&,!&%&'$*#P0$71!#&'40'3!30$61!#&'!5'40$*4&'!.!*"6"#4&O'%2=5'3!'!."20#*'#$!)&'
não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Tributos diferidos: 
Impostos diferidos passivos são os valores de imposto sobre a renda a pagar 
em períodos futuros, em relação às diferenças tributáveis temporárias. 
Impostos diferidos ativos são os valores recuperáveis em períodos futuros 
decorrentes de diferenças tributárias dedutíveis, ao diferimento de prejuízos 
(&"%#&')Q4'0$#2#N%34&'!'%4'3#D!*#5!)$4'3!'"*=3#$4&'(&"%#&')Q4'0$#2#N%34&:'8'1%24*'
"4)$7P#2'34&'#5,4&$4&'3#D!*#34&'%$#14&'='*!1#&%34'!5'"%3%'3%$%'34'P%2%)@4'!'
P%#.%34' 40' *!"4)<!"#34&' )%' !.$!)&Q4' !5' /0!' &!U%' #3!)$#("%34' ,*4171!#&'
lucros tributados ou não para permitir que todo ou parte do ativo tributário 
diferido venha a ser utilizado. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos 
são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção 
de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral 
*!2%"#4)%34'"45'%'5!&5%'!)$#3%3!' 2!9%2'!'5!&5%'%0$4*#3%3!'(&"%2:'+!&&%'
forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em 
diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. 
;',*41#&Q4',%*%'#5,4&$4'&4P*!'%'*!)3%'='"%2"02%3%',!2%'-45,%)<#%'"45'P%&!'
nas alíquotas vigentes da seguinte forma: Imposto de renda pessoa jurídica: à 
alíquota de 15%, acrescida da alíquota de 10% para o montante de lucro 
$*#P0$71!2' /0!' !."!3!*' 4' 1%24*' 3!' f'gYh`'-4)$*#P0#@Q4' &4"#%2' &4P*!' 4' 20"*4'
líquido à alíquota de 9%: A administração avalia periodicamente as posições 
assumidas na declaração de renda com relação a situações em que a 
regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser 
eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base 
nos valores que espera pagar ao Fisco. 2.7. Distribuição de dividendos: A 
3#&$*#P0#@Q4' 3!' 3#1#3!)34&' ,%*%' 4&' %"#4)#&$%&' 3%' -45,%)<#%' =' *!"4)<!"#3%'
"454'05',%&&#14')%&'3!54)&$*%@I!&'()%)"!#*%&'%4'()%2'34'!.!*"6"#4O' "45'
P%&!' )4' !&$%$0$4' &4"#%2' 3%' -45,%)<#%:' e0%2/0!*' 1%24*' %"#5%' 34' 56)#54'
4P*#9%$S*#4' &45!)$!' =' ,*41#&#4)%34' )%' 3%$%' !5' /0!' &Q4' %,*41%34&' ,!24&'
acionistas, em Assembleia Geral. 2.8. Outros ativos e passivos: a5'%$#14'='
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou 
1%24*' ,03!*' &!*' 5!)&0*%34' "45' &!90*%)@%:' a5' ,%&&#14' =' *!"4)<!"#34' )4'
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação presente de 
transferir um recurso econômico como resultado de evento passado.  São 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são 
"2%&&#("%34&'"454'"#*"02%)$!&'/0%)34'&0%'*!%2#N%@Q4'40'2#/0#3%@Q4'=',*4171!2'
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. 2.9. Partes relacionadas: As transações entre partes 
relacionadas são compostas por contas de mútuos a pagar com sociedades 
coligadas e adiantamentos para futuro aumento de capital em sociedades 
controladas. 3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 
CONTÁBEIS CRÍTICOS: As estimativas e os julgamentos contábeis 
são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer exercícios futuros afetados. As estimativas e premissas para o 
!.!*"6"#4')Q4'%,*!&!)$%5'05'*#&"4'&#9)#("%$#14'!',*4P%P#2#3%3!'3!'"%0&%*'05'
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos.

Diretoria
Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva 

Contadora
Larissa Aparecida Guimarães Januário - CRC MG 117360/O-4
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA LIMA-MG

EXTRATO DE TERMO 
RESCIÇÃO  AO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO E REPASSE 

Nº 0163.580-48/04

DO OBJETO: Termo de  Rescisão 
de Contrato de Financiamento e 
 !"#$$!%%&'%()*+,-./0-1.02%%345#-
do  entre a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL � CAIXA E O MUNICÍ-
PIO DE NOVA LIMA, destinado à 
execução de obras e serviços no 
município de Nova Lima, no âmbi-
to do Programa Pró-Saneamento. 
Valor: R$ 92.164,84 (noventa e 
dois mil, cento e sessenta e quatro 
reais e oitenta e quatro centavos). 
Data rescisão e devolução dos re-
cursos 19/12/2019.

Nova lima,  18 de maio de 2022

João Marcelo Dieguez Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG 
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - PREGÃO Nº 038/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022.A 
pregoeira do Município, no uso de suas atribuições legais, e conforme determinação constante da Lei Federal nº 
8.666/93; comunica a bem do interesse público e tendo como princípio o interesse da Administração e a 
conveniência administrativa a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do Pregão Presencial nº 038/2022, que tem por 
objeto a aquisição de materiais esportivos, jogos educativos e uniformes esportivos para as diversas atividades, a 
fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, tendo em vista 
várias divergências nas especificações dos ítens. A nova data da seção pública será informada através dos 
mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Visconde do Rio Branco, 18 de maio de 2022. 

(Ass.) Jordana Teixeira da Luz - Pregoeira. 

   

PREFEITURA DE
VÁRZEA DA PALMA/MG 
Tomada de Preços Nº. 004/2022

A Prefeitura Municipal de Várzea da 

Palma/MG, torna público que realizará 

Processo Licitatório - na Modalidade 

Tomada de Preços, para contratação de 

empresa para ampliação do almoxarifado 

na Farmácia de Minas, no Municipio 

de Várzea da Palma - MG, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde. Data julgamento 09/06/2022, às 

08hs, no Setor de Licitações, situado na 

Rua Cláudio Manoel da Costa, nº.1.000, 

Bairro Pinlar, Várzea da Palma/MG. 

Edital na integra disponível. Informações: 

telefone (38)3731-9225, email 

varzeadapalma.licitacao@yahoo.com.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE
JENIPAPO DE MINAS

A Câmara Municipal de Jenipapo de Minas torna
público licitação Pregão Presencial 1/2022, para
contratação de empresa para licenciamento de uso
de sistemas de tecnologia integrados, para a gestão
pública municipal, com os serviços de conversão
de dados, implantação, migração de dados pré-
existentes, treinamento, manutenção, suporte
técnico e a prestação de serviços em suporte
técnico contábil, com entrega dos envelopes de
proposta e habilitação até às 10:00hs do dia 31/
05/22. Info e edital na Câmara, à Rua Padre Wuilly,
nº 290 - Centro - Jenipapo de Minas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINAS NOVAS/MG

Pregão Presencial nº 045/2022.

Objeto: Reg. Preços contratação de

empresa especializada para serviços

de manutenção nos veículos da frota

municipal. Abertura às 08:30 horas

do dia 31/05/2022. Inform.: (33)

3764-1252. Maria Ap. A. da Costa.

Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE JANAÚBA/MG 

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO 
DE VIGÊNCIA DE PRAZO AOS 

CONTRATOS Nº 211605, 2111606 E 
2111607 

Processo de Licitação Nº.: 116/2021. 
Modalidade: Tomada de preço N°. 
004/2021. Contratante: Município de 
Janaúba/MG. Contratada: JJF 
Construtora Locação de Máquinas Ltda. 
Objeto da Licitação: Contratação de 
empresa para execução de reforma de 
estabelecimento de saúde. Vigência: 
26/04/2021 a 26/04/2022. Prorrogação: 
26/04/2022 a 26/08/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE JANAÚBA/MG 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO 
DE VIGÊNCIA DE PRAZO AO 

CONTRATO Nº 2117201 
Processo de Licitação Nº.: 172/2021. 
Modalidade: Tomada de preço N°. 
016/2021. Contratante: Município de 
Janaúba/MG. Contratada: JJF 
Construtora Locação de Máquinas Ltda. 
Objeto da Licitação: Calçamento em 
bloquete de logradouros (Rua 
Joãozinho Pereira e Manoel Xavier X 
Clemência Mendes de Oliveira). 
Vigência: 29/10/2021 a 29/04/2022. 
Prorrogação: 29/04/2022 a 29/06/2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de 
Preços - nº 11/2022

O Município de Nova Lima torna 
público através de sua Pregoeira, 
que será reaberto novo prazo do 
Pregão Presencial Registro de 
Preços - nº 11/2022. Objeto: Even-
tual aquisição de materiais esco-
lares, expediente e papelaria para 
atender a Secretaria de Educação 
do Município de Nova Lima, des-
tinando itens exclusivamente para 
ME/EPP e itens para cota de 25% 
para ME/EPP conforme art. 48, III da 
LC 123/06 alterada pela LC 147/14. 
A Reabertura da sessão será reali-
zada no dia 31/05/2022 às 09:00 h. 
O edital poderá ser retirado no site 
www.novalima.mg.gov.br, em Por-
tal da Transparência/Publicações. 

Nova Lima, 19 de maio de 2022. 

A Pregoeira

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Bradesco 
Administradora de Consórcios, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas 
datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os 
leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: JUIZ DE FORA - MG. 
BAIRRO MUNDO NOVO. Rua Dr. Luiz Antonio Vieira Penna, n° 520. Ap n°102 do Ed. Mundo Novo, c/ uso de uma de vaga de garagem. Área 
Priv. 48,00m² Matr. 34.199 do 1°RI Local. Obs: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da atual denominação da Rua correrão por 
conta do comprador. O vendedor providenciará sem prazo determinado as baixas de Ações das Execução constantes nas AV.5. AV.6 e AV.7 da citada 
matrícula. Constam ações de Execução Fiscal (IPTU) processo nº 5016391-89.2022.8.13.0145, 5001894-70.2022.8.13.0145 e 
5011491-97.2021.8.13.0145 -  2ª Vara da Fazenda Pública de Juiz de Fora - Autor Prefeitura de Juiz de Fora /MG. A baixa destas ações correrão por 
conta do vendedor. Consta processo transitado em julgado : 5023926-79.2016.8.13.0145 Ocupado. (AF). 1º Leilão: 02/06/2022, às 15h. Lance 
mínimo: R$ 276.109,31 e 2º Leilão: 06/06/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 215.097,05 (caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição 
de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o 
Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no 
caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma 
estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 02/06/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 06/06/2022 Às 15h.

PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE JANAÚBA/MG 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO 
DE VIGÊNCIA DE PRAZO AOS 

CONTRATOS Nº 211609 E 2111612 
Processo de Licitação Nº.: 116/2021. 
Modalidade: Tomada de preço N°. 
004/2021. Contratante: Município de 
Janaúba/MG. Contratada: Valdir 
Moreira Cândido- ME. Objeto da 
Licitação: Contratação de empresa para 
execução de reforma de 
estabelecimento de saúde. Vigência: 
26/04/2021 a 26/04/2022. Prorrogação: 
26/04/2022 a 26/08/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico 

(Registro de Preço) nº 09/2022

O Município de Nova Lima comu-

nica, que está suspenso �sine 

die� o Pregão Eletrônico (Re-

gistro de Preço) N.º: 09/2022. 

Objeto: Eventual e futura aquisi-

ção de material de limpeza, copa, 

cozinha e demais itens de higiene 

e EPI�s, para atender às necessi-

dades das unidades escolares da 

Rede Municipal de Ensino, para 

revisão do Termo de Referência. 

Nova Lima, 18 de maio de 2022. 

A Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÍBA/
MG - Aviso de Licitação - A Câmara
Municipal de Jaíba/MG, torna público,
Proc. Licitatório nº 012/2022, Pregão
Presencial nº 004/2022, Registro de Preços
nº 004/2022 - Objeto: Contratação de
empresa de publicidade ou emissora de
rádio, com alcance em todo o território do
município de Jaíba, para transmissão, ao
vivo, das reuniões ordinárias e
extraordinárias da Câmara Municipal, bem
como para divulgação de informativos
acerca dos trabalhos do Legislativo,
conforme especificações constantes do
edital - que se realizará no dia 06/06/2022
às 09:00 horas, no prédio da Câmara
Municipal, localizada na Rua Amandio
José de Carvalho, nº 371 - Centro
Comunitário, Jaíba/MG - Tel. (38) 3833-
1492 ou pelo e-mail:
tesourariacamarajaiba@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE JANAÚBA/MG 

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE 
VIGÊNCIA DE PRAZO AOS 

CONTRATOS Nº 211603 E 2111610 
Processo de Licitação Nº.: 116/2021. 
Modalidade: Tomada de preço N°. 
004/2021. Contratante: Município de 
Janaúba/MG. Contratada: JJF 
Construtora e Locação de Máquinas 
Ltda e Valdir Moreira Cândido- ME. 
Objeto Da Licitação: Contratação de 
empresa para execução de reforma de 
estabelecimento de saúde. Vigência: 
26/04/2021 a 26/04/2022. Prorrogação: 
26/04/2022 a 26/08/2022. 

�
PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE JANAÚBA/MG 
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO 
DE ALTERAÇÃO DE PROJETO AO 

CONTRATO Nº 2114101 
Processo de Licitação n°.: 141/2021. 
Modalidade: Tomada de preço n° 
011/2021. Contratante: Município de 
Janaúba-MG. Contratada: JJF 
Construtora e Locação de Máquinas 
Ltda. Objeto da Licitação: Realização de 
reforma do Mercado Municipal de 
Janaúba/MG. Valor total dos itens 
acrescido neste Aditivo: R$ 291.986,16. 
Valor do Contrato Atualizado: R$ 
971.895,44. 

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG

P.E. nº 25/22. PL nº 35/22
Objeto: R.P. para Aquisição 
de combustíveis para a Frota 
Municipal de Pimenta/MG. 
Cadastramento das propostas: 
até 03/06/22 às 08h59min.  
Sessão: 03/06/22 às 09h00min. 
O Edital poderá ser extraído do 
site www.licitanet.com.br, site 
 !"#$%& www.pimenta.mg.gov.br/
portalprefeitura/ Informações: 
(37) 3324-1057.

Pimenta/MG, 18/05/22.
 Irineu Silva Junior - Pregoeiro.

SUPERMIX CONCRETO S.A.

CNPJ/MF: 34.230.979/0001-06 - NIRE: 3130000906-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 30 de abril de 2022, na sede social da Supermix Concreto S.A. ("Companhia"), localizada na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira. 2. CONVOCAÇÃO:
Por protocolo pessoal, entregue aos acionistas em tempo hábil, considerados eficazes em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas. 3.
PRESENÇA: Edison Dias Filho, Presidente da Mesa; Juventino Dias Neto, Secretário da Mesa; Soton Participações Ltda., p/ Juventino Dias Neto e Edison
Dias Filho, e Silcar Empreendimentos Comércio e Participações Ltda., p/ Osvaldo Ayres Filho e André Roberto Leitão, acionistas representando a totalidade
do capital social, conforme assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei 6.404/76, o
representante da administração, Sr. Fernando Azeredo Diniz, Diretor Financeiro. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edison Dias Filho e
secretariados pelo Sr. Juventino Dias Neto, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 5. PUBLICAÇÕES: Os acionistas presentes consideraram sanada
a falta de publicação dos anúncios de "Aviso aos Acionistas", conforme o disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. O relatório de administração,
o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, foram publicados no Jornal Hoje em Dia, em 30/04/2022. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, os acionistas, por unanimidade,
deliberaram, sem qualquer restrição ou ressalva, o que segue: Preliminarmente, aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia Geral em forma de sumário
dos fatos ocorridos, conforme dispõe o art. 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: I - Aprovar, sem quaisquer
ressalvas, as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas
do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. II - Aprovar a reeleição das seguintes pessoas
como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: Aprovar a reeleição dos seguintes membros, estes
indicados pela acionista Soton Participações Ltda.: a) JUVENTINO DIAS NETO, brasileiro, casado sob regime da comunhão universal de bens, engenheiro,
domiciliado no município de Belo Horizonte, MG, e escritório na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo
Horizonte, MG, CEP: 31.310.260, portador da CI nº MG-111.134 SSPMG, CPF nº 010.937.706-00; b) HENRIQUE DIAS CAMBRAIA, brasileiro, casado,
administrador, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, e escritório na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho
Nogueira, em Belo Horizonte, MG, CEP: 31.310.260, Carteira de Identidade MG-5.431.461 SSP/MG, CPF nº 892.568.166-87; c) EDISON DIAS FILHO,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, e escritório na Rua Professor
José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, MG, CEP: 31.310.260, portador da CI nº M-163.757 SSPMG, CPF nº
222.901.686-53; d) JOÃO BOSCO DE CARVALHO MOL, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, e escritório na
Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, MG, CEP: 31.310.260, CI nº M-393.256-SSPMG, CPF
nº 014.642.486-72; Aprovar a reeleição dos seguintes membros, estes indicados pela acionista Silcar Empreendimentos Comércio e Participações Ltda.;
e) EDUARDO CLARKSON LEBREIRO, brasileiro, casado, advogado, domiciliado no município de São Paulo/SP, e escritório na Rua Gomes de Carvalho,
nº 1996, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, em São Paulo/SP, CEP: 04.547.006, portador da CI nº OAB/RJ 121.849 e CPF nº 085.394.097-55; f) PAULA
FORMENTINI, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.258.254-9 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 349.131.528-
07, domiciliada no município de São Paulo/SP, e escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, em São Paulo/SP. Com base
nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora
eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei 6.404/76. Os
Conselheiros ora eleitos, declaram não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76, em legislação especial ou
condenados por quaisquer crimes que os impeçam de exercer a administração da Companhia. Desta forma, os Conselheiros eleitos tomam posse no
presente ato. III - Aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, que
totalizou R$ 65.835.225,11 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e onze centavos). a) O montante de R$
3.291.761,26 (três milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) serão destinados para a reserva legal,
nos termos da Lei 6.404/76; b) O montante de R$ 62.543.463,85 (sessenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e
três reais e oitenta e cinco centavos) será destinado para reserva de retenção do exercício, nos termos do art. 202, § 3º do inciso II, da Lei 6.404/76. IV
- Aprovar a dispensa da instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021, bem como a eleição de seus membros para o mesmo exercício
social. V - Aprovar que seja mantido o atual valor da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2022, a
ser reajustado em conformidade com o disposto na legislação aplicável à correção de salários e consoante critérios e periodicidade adotados pela política
salarial da Companhia. EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: I - Pela Assembleia Geral, à unanimidade, foi proposto e aceito o aumento do capital da
empresa atualmente no importe de R$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais), representado por 809.735.264 (oitocentas e nove milhões,
setecentas e trinta e cinco mil, duzentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para 160.000.000,00 (cento e sessenta
milhões de reais) sem emissão de novas ações, mediante incorporação, ao capital, do saldo da conta "de reserva de lucros" no valor de R$ 52.000.000,00
(cinquenta e dois milhões reais); b) Diante da alteração procedida, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O
Capital Social é de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), representado por 809.735.264 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal". c) outros assuntos: Não houve, pelo que o Presidente encerrou a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, segue
assinada pelo Presidente, Secretário e Acionistas. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes Edison Dias Filho, Presidente da mesa, e Juventino Dias Neto, Secretário; p.
Juventino Dias Neto e Edison Dias Filho, p/ Soton Participações Ltda.; Osvaldo Ayres Filho e André Roberto Leitão, p/ Silcar Empreendimentos
Comércio e Participações Ltda. Eu, Fernando Azeredo Diniz, Diretor Financeiro certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada em livro
próprio. Belo Horizonte, 30 de abril de 2022. Fernando Azeredo Diniz - Assina o documento de forma digital. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. Certifico Registro sob o nº 9341668 em 09/05/2022. Protocolo 22/230.147-3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAXÁ/MG 

Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.002/2022. 
Processo 102/2020. Contrato: 
302/2020. O Município e 
Construtora Ágil LTDA, firmam 
aditivo de reequilíbrio 
econômico financeiro no valor 
de 1.588.037,03.  

Rubens Magela da Silva 
Prefeito Municipal 

10/04/2022. 

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 021/2022.

O Município de Chalé, Estado de Minas Gerais, com 
sede na Av. Cel. José Maria Gomes, 139, Centro, 
devidamente inscrito no CNPJ nº 18.392.548/0001-
90, por intermédio da CPL, tona público, para 
conhecimento dos interessados, que o Exmo. Sr. 
 !"#"$%&' ()*$+$,-./' 0-%$1+&)' -' 2$3,"*3-' 2"' .$+$%-45&'
nº 006/2022, em favor da empresa MARIA DAS 
GRAÇAS DE MEDEIROS PEREIRA EIRELI 
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
6676897:;<=:::8><:/'+&?'3"2"'*-'0)-'@A.$&'B!-*25&/'
*C'D;:'E/'F%G/'H-I$*J-/'(K/'L$3-*2&'-'+&*%!-%-45&'2"'
"?,!"3-',-!-'"M"+)45&'2"'3"!L$4&3'2"' !"%$!-2-3'2"'
barreiras em diversas estradas vicinais do Município 
de Chalé, MG, em cumprimento das metas aprovadas 
,".&' N$3%"?-' O-+$&*-.' 2"'  !&%"45&' "' P"#"3-' Q$L$./'
através do protocolo RES-MG � 3116001-20220207-
01 � Processo nº 59052.008911/2022-36, conforme 
2"3+!$45&' 2"%-.J-2-' *&' E*"M&' F' 2&' R"!?&' 2"'
Referência, do processo acima epigrafado.
Fundamento Legal: Art. 24, Inc. IV, da Lei nº 8.666/93 
c/c Decreto Municipal nº 001/2022.   
Valor Global R$: de R$ 81.333,36 (Oitenta e um mil 
trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos). 

Chalé, MG, 18 de maio de 2022.
(EKOE'NEOP0E'PSN'NEORSN

Presidente da CPL

FUNDAÇÃO CULTURAL 
CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE
PROCESSO 

LICITATÓRIO N.º 034/2022

A Fundação Cultural Carlos Drum-
mond de Andrade, torna pública a 
abertura do PREGÃO N.º 002/2022 
(ELETRÔNICO), cujo objeto é registro 
de preço para futuros e eventuais con-
 !"#$%&!'!"(#$%)*!)+!,-.#%+)/,01"%+)
e impressão digital. A data limite para 
recebimento das propostas será no 
dia 01/06/2022, às 12h. O Edital en-
contra-se à disposição dos interessa-
dos nos sites www.licitacoes-e.com.br 
(938973), www.fccda.com.br  ou pelo 
e-mail licitacao.fccda@gmail.com.  

Itabira, 18/05/2022. 

Marcos Rodrigo Pinto de Alcântara
Superintendente
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA LIMA-MG

SUSPENSÃO �SINE DIE� 

PREGÃO PRESENCIAL 02/2022

O Município de Nova Lima co-
munica, que está suspenso 
�sine die� o Pregão Presencial 
02/2022 - Contratação de em-
presa especializada em pres-
tação de serviços de telecomu-
nicações para implementação, 
operação e suporte de links de 
internet dedicados, incluindo 
 !"#$%&'$#(!) $) *$+(,!) -$) .-
rewall e demais equipamentos 
necessários para atender a 
Secretária Municipal de Edu-
cação do Município de Nova 
Lima, para revisão do termo de 
referência. 

Nova Lima, 18 de maio de 2022. 

A Pregoeira

   

MUNICÍPIO DE
VÁRZEA DA PALMA/MG 

Pregão Nº. 034/2022
O Município de Várzea da Palma/MG, 
torna público que realizará Processo 
Licitatório - Modalidade Pregão Presencial 
- RP para eventual aquisição de dietas 
enterais (suplementos alimentares), para 
atender a demanda dos usuários do SUS, de 
acordo com o solicitado pela Secretaria de 
Desenvolvimento da Saúde do município 
de Várzea da Palma/MG. Julgamento: 
01/06/2022, às 08hs, no Setor de 
Licitações, situado na Rua Cláudio Manoel 
da Costa, nº 1.000, Bairro Pinlar, em 
Várzea da Palma/MG. Informações através 
do telefone (38)3731-9225 ou e-mail 
varzeadapalma.licitacao@yahoo.com.br.
Edital na integra disponível 
http://varzeadapalma.mg.gov.br.

Município de Várzea da Palma/MG.

ANUNCIE AQUI
(31) 32 -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2022

O MUNICÍPIO DE MANGA-MG torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, nos termos do 
Decreto 10.024/19, das Leis 10.520/02, 8.666/93, para �CONTRATAÇÃO   DE   
EMPRESA   DE   CONSULTORIA   PARA   O   MAPEAMENTO   DA   GESTÃO   
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE MANGA - MG�, no dia 01/06/2022 as 09h:00min. O edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de 
Manga, Praça Coronel Bembém, 1477 - Centro - CEP 39.460-000 - Manga 
(MG). Informações: (38) 3615-2112, E-mail: cpl.manga@yahoo.com.br,
www.manga.mg.gov.br. 

Manga 18 de maio de 2022. 
Anastácio Guedes Saraiva - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG
Aviso de Retificação e Alteração da Data de Abertura do
Processo Licitatório - Edital de Licitação Modalidade Chamada
Pública nº 002/2022 - Dispensa nº 005/2022 - Procedimento
Licitatório nº 039/2022. Objeto: Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural destinado ao atendimento da merenda
escolar nas Escolas e Creches Municipais de São Roque
de Minas/MG, em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, a ser realizado às 09:00 horas
do dia 13/06/2022, na sede da Prefeitura Municipal.

São Roque de Minas, 18 de maio de 2022
Elen Cristina Aparecida Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão Eletrônico 
RP 58/2022, no dia 02/06/2022 com recebimento das propostas 
comerciais até 09h. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de unidade móvel de saúde para uso da secretaria municipal 
de saúde. O edital na íntegra estará disponível nos sites
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

Daniel Alves Vilela/Pregoeiro 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão Eletrônico 
RP 59/2022, no dia 01/06/2022 com recebimento das propostas 
comerciais até 09h. Objeto: registro de preços para contratação 
de empresa especializada para locação de equipamentos de 
estrutura para eventos, tais como sonorização, iluminação, 
cadeiras plásticas, mesas plásticas, banheiros contêiners e 
químicos, tendas, geradores, palcos, gradis, placas metálicas, 
painel de led e telão, instalações/manutenções elétricas e 
hidráulicas e outras estruturas complementares a serem 
utilizados em eventos da Prefeitura Municipal de Lagoa 
Santa-MG. O edital na íntegra estará disponível nos sites
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Marcelle Rodrigues do Nascimento Faria /Pregoeira.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Aviso de Errata e Prorrogação 
do Pregão Eletrônico RP 10/2022, para dia 03/06/2022 
às 9h. Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de segurança, engenharia e medicina do trabalho; 
elaboração, implantação e execução do GRO, PGR, PCMSO, 
LTCAT, PPP, laudos de insalubridade e periculosidade,  
análises ergonômicas do trabalho, treinamentos; realização 
das avaliações ambientais; prestar assessoria e consultoria 
técnica para demandas jurídicas; atender demandas do setor 
de medicina e segurança do trabalho; prestação de serviços 
do médico do trabalho; realização de exames, encontra-
se o suspenso para análise de pedidos de esclarecimento e 
impugnação. A errata na íntegra estará disponível nos sites 
www.lagoasanta.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

Marcelle do Nascimento Faria/Pregoeira.

 !"#$%&'(#$#")!$*%*+'$. – CNPJ: 03.939.757/0001-33 – &'"+$*%'&%#)!,)-
#$./)%'&%0&(!"/)%'&%12#")1%,"0+($* – Nos termos do artigo 1.072 do Código 
Civil, convocam-se os Sócios da  !"#$%&'(#$#")!$*%*+'$, sociedade empresá-
ria limitada inscrita no CNPJ sob o n. 03.939.757/0001-33, com sede na Rua Salermo, nº 
299, bairro Bethânia, na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, CEP 35.164-213, para 
Reunião de Sócios, a realizar-se em formato digital, em primeira convocação, no dia 30 de 
maio de 2022, às 08:00 horas, por meio da seguinte plataforma: 3445678849:;6<;=>?@6@A4<
>@;8B8;994C5-D@=E8FGHI:;994=EJK)'&LMLNBO+(4!+3;!1PP)'(Q*RS=)T&4-
!L(U!+(P!LVBO+WXHXP43?9:N<YQ8PZ>@E49[4\H]^HQQ+=NHQQHI:HQQIIQ_:A-
GN-:^Q:-X^9N-GN9_-^N^Q9IAGAI:`HQQHQ>HQQ)=NHQQHI:HQQ>:APXX_]-NNX>-XQX9
-^I9F-_:>]QP>FN:IXHQQH]N. A presente Reunião de Sócios terá, como ordem do dia: a)
 !"#$#%&'"('(!")!)$&'(*%'+(,)(-'+)"(,#(-#%,'(,)(./0-#+(+)1'+.2',)(%)(3#%&")(,#(4!'&.%5'6(%'(
rua São João Del Rey 42 – Centro – Ipatinga, incluindo as duas unidades ali existentes, de 
propriedade da Única Educacional Ltda. Os senhores Sócios que não puderem comparecer 
na data e horário designados, poderão manifestar seu voto à distância por meio do Bole-
tim de Voto à distância, disponível em https://nmcintegrativabh-my.sharepoint.com/:w:/g/
personal/antonio_nmcintegrativa_com_br/ERP5CBUYDgZAnpBulpzuhDEBjDguAx-
7s9EZ9G0zaRNLlSA?e=lycJkse para tanto este deverá conter as seguintes informações: 
7'8(.,#%&.*1'9:)(,)(;01.)(#('(<='%&.,',#(,#(<=)&'$(1)/(,."#.&)('(-)&)(<=#(!)$$=.>(7?8(&),'$(
'$(/'&@".'$(1)%$&'%&#$(%'()",#/(,)(,.'(#($#=(-)&)>(#(718(<='.$<=#"()=&"'$(/'%.A#$&'9B#$(
decorrentes da ordem do dia, com a indicação dos documentos que as instruam, se for o 
1'$)C(D(E)+#&./(,#(F)&)('(G.$&H%1.'(,#-#"I($#"(#%1'/.%J',)(%)(#K/'.+L(A"#,#".1)+A,#+*-
no@gmail.com, em até 5 (cinco) dias antes da data de realização da Reunião de Sócios. Os 
senhores Sócios poderão se fazer representar na Reunião de Sócios mediante apresentação 
de instrumento de mandato, que poderá ser enviado para o e-mail, acima indicado, ou por 
qualquer outro meio mediante protocolo. Ipatinga/MG, 19 de maio de 2022. Convocação 
pelo administrador da ÚNICA EDUCACIONAL LTDA., Antônio Nahas Júnior.

MUNICÍPIO DE MACHADO

Extrato do V Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2020 PRC 069/20

Partes: Município de Machado / Axtelecom Telecomunicações EIRELI. Objeto: 

Acréscimo de 3,597% ao valor do contrato. Assinatura: 03/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO-MG
Extrato contrato Nº 080/2022. Processo licitatório nº 032/2022, Tomada de Preço nº 001/
2022. Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços de obras e
engenharia para construção de pontes de concreto para o Anel viário situado na Rua São
Cristovão e MG 280 centro Dores do Turvo MG. Valor Contratado R$ 1.080.000,00 (um
milhão e oitenta mil reais). Data da assinatura: 11/05/2022. Vigência: 11/05/2022 a 06/11/
2022. Contratado: EMPRESA SOMA CONSTRUTORA LTDA. Contratante: Município de
Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Extrato contrato Nº 078/2022. Processo licitatório nº 047/2022, TP nº 003/2022. Obj:
Contratação de empresa habilitada para reforma e revitalização do entorno da igreja
Matriz Nossa Senhora das Dores – bem imóvel inventariado do Patrimônio Cultural do
Município de Dores do Turvo/MG. Valor Contratado R$ 107.160,88 (cento e sete mil, cento
e sessenta reais e oitenta e oito centavos). Data da assinatura: 09/05/2022. Vigência: 09/
05/2022 a 06/11/2022. Contratado: EMPRESA RODRIGO HELENO COELHO ME.
Contratante: Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU/MG

A Pref. torna público a abertura do Proc. Adm.. 037/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 002/2022/

CHAMADA PÚBLICA 001/2022 -  Credenciar fornecedores individuais e grupos formais/

informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para a alimentação 

dos alunos das escolas da rede pública municipal de ensino - Data e Horário: Os fornecedores 

individuais e Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação 

e Projeto de Venda do dia 19/05/2022 até o dia 09/06/2022. A abertura dos envelopes 

ocorrerá no dia 06/06/2022, às 09h00min, e-mail: pmibiracatulicitacao@gmail.com, site:  

http://www.ibiracatu.mg.gov.br 

Kleber da Silva de Moraes - Presidente da CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS
TRABALHADORES DA GERDAU MINERAÇÃO ACT 2022 O Presidente do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO MINERAL
E DE PESQUISA, PROSPECÇÃO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO FERRO E
METAIS BÁSICOS E DEMAIS MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS DE
CONGONHAS, BELO VALE E OURO PRETO E REGIÃO – METABASE
INCONFIDENTES no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos os trabalhadores
da GERDAU Mineração, Mina Miguel Burnier e Várzea do Lopes, associados ou não ao
Sindicato, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, nos dias 23 (Mina Várzea
do Lopes), 24 (Mina Miguel Burnier) e 25 (Mina Várzea do Lopes e Miguel Burnier) de
maio/2022, sendo todas nas dependências da empresa com à primeira assembleia a
primeira chamada às 07h20min e segunda chamada às 07h50min e à segunda assembleia
a primeira chamada às 15h00min e segunda chamada às 15h30min. A assembleia é
chamada para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Discussão e apreciação de
nova proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2022; II - Taxa Assistencial de 2% do
salário base, sendo garantido o direito de livre oposição tal como nos acordos anteriores;
III - Autorização para instalação de assembleia em caráter permanente; IV - Outros
assuntos de interesse da categoria profissional. Seu resultado será comunicado aos
trabalhadores pelos canais de divulgação do Sindicato. Congonhas/MG, 17 de maio de
2022. Rafael Ribeiro de Ávila, Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS/MG
A Prefeitura Municipal de Prudente de Morais/MG torna público que fará
realizar PROCESSO LICITATÓRIO 044/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 9/2022. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura/sessão:
1º/6/2022, 9 h. Local: Sala de Licitações da Prefeitura/Rua Prefeito João
Dias Jeunnon, nº 56, Centro. Edital disponível em:
www.prudentedemorais.mg.gov.br e em www.licitardigital.com.br -.
Informações: (31) 3711-1212 ou (31) 3711-1390 e/ou
licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br

Prudente de Morais/MG, 18 de maio de 2022
Claudiney Araújo - Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO

             PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 208/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE

COMPRAS - Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de

desinfetante gelatinoso 5 litros, em atendimento às necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde.  A sessão pública na Internet para recebimento

das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 03/06/2022, no

endereço www.gov.br/compras/pt-br.  Uberlândia-MG, 17 de maio de 2022.Sueli

Aparecida Silva.Diretora de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG, torna público o Processo
Licitatório nº 035/2022, Tomada de Preços nº 001/2022. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE
MUNICIPAL GENTE PEQUENA, DO POVOADO DE SÃO JOAO DO PEQUI,
NO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG. Abertura da sessão: 07/06/2022 às
09h00min. Edital disponível através do e-mail licitacaonovorizonte@gmail.com
- Presidente da CPL: Ana Paula Oliveira Santos.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREF. MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG, torna público o Processo
Licitatório nº 036/2022, Tomada de Preços nº 002/2022. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL JOSÉ ELIAS BARBOSA, DO POVOADO DE CAMBAÚBA, NO
MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG. Abertura da sessão: 08/06/2022 às
09h00min. Edital disponível através do e-mail licitacaonovorizonte@gmail.com
- Presidente da CPL: Ana Paula Oliveira Santos.

 !!"#$"% &'#(#% )*+,"+"#$-+,'#.+$'/,"!'0 
NIRE 3121129149-3 e CNPJ nº 08.930.607/0001-82

12" !'+& )3/"(/$'& '4 ! – 56789:77";<=6>"+?><::9@8?:9A=7":"%B<A8C8>BDE:7"
!A@B., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade Belo Horizonte (MG), à Rua 
dos Tupis nº. 38, sala 2312, 23º. andar, Bairro Centro, CEP: 30.190-901, inscrita no CNPJ 
sob o n° 08.912.316/0001-61, e registrada perante a JUCEMG sob o NIRE 3120787576-
1, que neste ato comparece através de seus administradores, +6C:FF8"G6:8<H7";=9DBFI:7"
@:",=67B"J:<9B9@:7" :"%:<=9:, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de 
bens, advogada, inscrita na OAB/MG sob o nº 67.445 e no CPF/MF sob o n° 551.450.276-
72, domiciliada em Belo Horizonte (MG), Rua Anita Garibaldi, nº 105, Apto. 601, Bairro 
Luxemburgo, CEP: 30.380-230; ;F:877=9".8<B9@B".B8B, brasileiro, divorciado, advogado 
e administrador de empresas, inscrito na OAB/MG 116.025, inscrito no CPF/MF sob o n° 
510.013.576-04, domiciliado em Belo Horizonte (MG) à Rua Fábio Couri, 335, apto 1201A, 
Bairro Luxemburgo, C.E.P: 30.380-560; .B<8B9B"(=7AB"&B6K:<, brasileira, casada, sob o 
regime de comunhão parcial de bens, advogada, inscrita na OAB/MG sob o nº 100.148 e no 
CPF/MF sob o nº 012.784.776-67, domiciliada em Nova Lima/MG, na Rua da Mata, 80, 
Apto 2704-A, Bairro Vila da Serra, CEP: 34006-086 e 08<C:6"@:"J<:8AB7"J:<9B9@:7, bra-
sileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador de Carteira 
de Identidade nº M-4.562.489 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n° 714.924.966-34, 
residente em Belo Horizonte (MG), à Rua Rio Negro, nº. 1.088, Barroca, CEP: 30.431-058 e 
 F:LB9@<:"+?:<7=9"M:9<8N6:7",8FIB, brasileiro, casado, formado em gestão de instituições 
 !"!#$%&"'()*+) ,+)-./+012+020) 34456-78() %!'#&%9:) !:)*5;6-7)':<):)!=) >22+>20+?2>./@()
domiciliado em Belo Horizonte/MG, à Rua Castelo de Tordesilhas, nº 231, Bairro Castelo, 
CEP: 31.330-230. 0O"+?><::9@8?:9A=7":"%B<A8C8>BDE:7"!A@B.; pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na cidade de Belo Horizonte (MG), à Rua Olímpia, nº 18, Sala 201, Bairro 
Boa Vista, CEP 31.060-250, inscrita no CNPJ sob o n° 08.930.603/0001-02, e registrada pe-
rante a JUCEMG sob o NIRE 3120788152-4, que neste ato comparece através de seus admi-
nistradores %B6F="+6PQ98="/7RBF@=",B9A8BP=, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, advogado, OAB-MG nº 41.981, CPF 495.921.226-87, residente e domicilia-
do na Rua Daniel de Carvalho, nº 1.585, Apto.401, bairro Gutierrez, em Belo Horizonte/MG, 
CEP 30.441-152; ;<BS8:FB"&:7:9@:"(B<IBFT=",BC<B?:9A="J<B9DB, brasileira, casada sob 
o regime de comunhão parcial de bens, advogada, OAB/MG nº 86.889, CPF 033.521.836-
94, residente e domiciliada na Rua André Cavalcanti, 730, apto 2001, Bairro de Gutierrez, 
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.441-014 e U8FF8B?"5BA87AB"$:78=, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, advogado, OAB-MG nº 70.580, CPF 270.283.566-04, 
residente e domiciliado à Rua Maracaju, nº 911, bairro Nova Granada em Belo Horizonte/
-7()*A5)0?+/0B.02C+),).)D')E"&9$')"#%F")GH"I% #"J"'()'K#%:')&$E&$'$!9"!J:)")9:9"I%J"J$)J:)
capital social da sociedade empresária limitada  FF"#9"%B<A8C8>BDE:7":"#9I:7A8?:9A=7"!A@B., 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade Belo Horizonte, à Rua Tupis, nº 38, 
sala 2308, Edifício Itamaraty, Bairro Centro, C.E.P.: 30.190-901, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.930.607/0001-82, e registrada perante a JUCEMG sob o NIRE 3121129149-3, têm entre 
si, justo e convencionado, aprovar as seguintes alterações e consequentemente, promover a 
E&$'$!9$)L$JHMN:)J:)*"E%9"I)4:#%"I)J")$FE&$'"+)"8)O')'K#%:')#:!#:&J"F()E:&)H!"!%F%J"J$()
em reduzir o Capital Social da empresa, de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), pelo fato do mesmo, atualmente, ser considerado ele-
vado. Aprovada a redução efetiva do capital social no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
&$"%'8()$'9")&$JHMN:)'$)$!#:!9&")&$E&$'$!9"J")E$I")<"%P")J:)'"IJ:)J$)"EI%#"MQ$') !"!#$%&"')J")
empresa. Portanto, o capital social passa a ser de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 
moeda corrente nacional, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do Capital 
4:#%"I)J")$FE&$'"()F"!9$!J:.'$()"J$F"%'()%!"I9$&"J:):)E$&#$!9H"I)J$)E"&9%#%E"MN:)J:')'K#%:')
!:)*"E%9"I)4:#%"I)J")$FE&$'"+)AF)J$#:&&R!#%")J")&$JHMN:)J:)*"E%9"I)4:#%"I():')'K#%:')J")$F-
pesa receberão, a título de restituição do capital, o equivalente a R$ 1,00 (um real) por ação, 
totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
&$"%'8)E"&")#"J")'K#%:+)*:F:)#:!'$GHR!#%")J")&$JHMN:)J:)*"E%9"I)4:#%"I)"#%F")J$I%<$&"J"()
altera-se a redação da Cláusula Terceira do Contrato Social, o qual passará a vigorar com a 
seguinte redação: (FV676FB"':<C:8<B – O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), dividido em 400.000 quotas, cada uma no valor nominal de R$1,00 (um real), total-
F$!9$)%!9$S&"I%T"J:)$F)F:$J")#:&&$!9$)!"#%:!"I()"''%F)J%'9&%<HUJ:)$!9&$):')'K#%:'V
,W(#/," G4/' ," - !/&
Business Group Empreendimentos e Participações Ltda 200.000 200.000,00
D5 Empreendimentos e Participações Ltda 200.000 200.000,00
'/' !" XYYZYYY" XYYZYYY[YY
II – Continuam em vigor todas as cláusulas da última consolidação do contrato social, naqui-
lo que não contrariem a presente Alteração Contratual. E, estando assim justos e contratados 
assinam este instrumento contratual em uma única via por meio de assinatura digital (e-CPF). 
Belo Horizonte, 12 de maio de 2022. 56789:77";<=6>"+?><::9@8?:9A=7":"%B<A8C8>BDE:7"
!A@B –  @?8987A<B@=<:7V)-"&%"!")*:'9")L"H<$&+)7I$%'':!)-%&"!J")-"%"+)AH#$II%)WH$%&K')
G. de S. Fernandes e Perone. Dirceu de Freitas Fernandes. Alexandre Emerson Henriques 
Silva. 0O"+?><::9@8?:9A=7" :"%B<A8C8>BDE:7"!A@B"–  @?8987A<B@=<:7: William Batista 
Nesio. Paulo Eugênio Oswaldo Santiago. Graziela Resende C. Sacramento França.

AVIVAR ALIMENTOS S/A
CNPJ/ME n.º 42.816.108/0001-05   -   NIRE 31300140865

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
I - Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Avivar Alimentos 
S/A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, no 
Povoado Teixeiras, s/nº, Zona Rural, CEP: 35.567- 000. II - Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 
II - Convocação: Realizada e publicadas as convocações através dos meios de comunicação, Jornal 
Agora nos dias 20, 21 e 25 de abril de 2022; Jornal Hoje nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2022 e Co-
municação Interna da Companhia via e-mail nos dias 20, 21 e 25 de abril de 2022. As Demonstrações 
 !"!#$%&"'(#)*+,$-"'(.)&"*(+/0,%#"1"'(!)(1%"(23(1$(*"&4)(1$(2522(!)'('$6/%!-$'(7)&!"%'8(9)&!",(:6)&"(
(Divinópolis/MG) e Jornal Hoje em Dia (Belo Horizonte/MG) e encontram-se à disposição dos acionis-
tas na sede da Companhia.  IV - Mesa: Vice-presidente: Sr. Antônio Carlos Vasconcelos Costa; Diretora 
:1*%!%'-&"-%;"<(=&">(="&"(?"%&"(@$, !)(A)'-"B(C$&$!-$(1$(A)!-&),"1)&%"<(=&">(:,%!"(D$%E$%&"(A)'-"B(
Contadora: Sra. Alessandra Cristina Paula Pio; e Secretário: Sr. Walchir Resende Costa Araújo. V - 
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: analisar, discutir e deliberar sobre (a) Demonstrações 
 !"!#$%&"'8(&$,"-F&%)(1"("1*%!%'-&"4G)($(&$,"-F&%)(1"("/1%-)&%"($E-$&!"8(&$,"-%;)'(")($E$&#H#%)( !1)($*(
31 de dezembro de 2021; (b) Destinação dos resultados da Companhia; (c) Apresentação do Planeja-
mento Estratégico para 2022; (d) Outros assuntos de interesse da Companhia. VI - Deliberações: Após 
análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da companhia aprovam, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Demonstrações 
 !"!#$%&"'8( &$,"-F&%)( 1"( "1*%!%'-&"4G)( $( &$,"-F&%)( 1"( "/1%-)&%"( $E-$&!"8( &$,"-%;)'( ")( $E$&#H#%)(  !1)(
em 31 de dezembro de 2021; (b) Destinação dos resultados da Companhia, na qual foi deliberado e 
"+&);"1)(I/$()(,/#&)(,HI/%1)(1)($E$&#H#%)(JKLM2>N23(*%,OP$'(1$(&$"%'Q(1$;$&R('$&(1$'-%!"1)("(K$'$&;"(
1$(S!#$!-%;)(T%'#",(JKLMU>UNV(*%,OP$'(1$(&$"%'Q8("+F'("(1$'-%!"4G)(1$(WX(+"&"("(#)!'-%-/%4G)(1)(T/!1)(
1$(K$'$&;"(Y$6",(JKLU>Z[2(*%,OP$'(1$(&$"%'QB((c) Apresentação do Planejamento Estratégico para 2022; 
(d) Outros assuntos de interesse da Companhia. VII - Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de 
votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1° 
da Lei das Sociedades por Ações, bem como foi autorizada a publicação da presente ata sem o respec-
-%;)(:!$E)(SS8(#/7"(#F+%"( #"&R("&I/%;"1"(!"('$1$(')#%",(1"(A)*+"!O%">(VIII - Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e aprovada por todos os presentes. São Sebastião do Oeste/MG, 29 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

O município de Itabira torna público que fará realizar PREGÃO NA 
FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 050/2022, 
PROCESSO 075/2022, cujo objeto consiste no Registro de 
preços, por item, para eventual aquisição de pneus e câmara 
de ar para atender as necessidades das diversas Secretarias do 
 !"#$%&#'()*(+,-.#/-0 12($'"3'/4*(5!-",#)-)*6(*(*6&*$#7$-89*6(

constantes neste Termo de Referência, com vigência de 12 (doze) 
meses. A data limite para recebimento e abertura das propostas será 

dia 31/05/2022 às 8 horas e o início da disputa do pregão dar-se-á 

no dia 31/05/2022 às 9 horas. O Edital encontra-se à disposição 

dos interessados no site www.licitacoes-e.com.br (ID BANCO DO 
BRASIL 936608), no https://www.itabira.mg.gov.br/ (Menu: Licitação 

� Editais de Aquisição), e-mail: compras.sma@itabira.mg.gov.br, ou 

no 2º andar da Prefeitura, na Avenida Carlos de Paula Andrade nº 

135 � Centro � Itabira/MG � Telefone (31) 3839-2336 � 3839-2913, de 

2ª a 6ª feira, no horário de 8 às 18 horas, a partir do dia 19/05/2022.

Itabira, 18 de maio de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIÚVA/MG
PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, através de sua Pregoeira Oficial torna pública
a ANULAÇÃO do PL. 010/2022 – PP 007/2022. Obj.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM COMPRESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. GIL ALVES. Bianca Claudina Fernandes Peixoto - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO 
O município de Itabira torna público que fará realizar PREGÃO NA 
FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 042/2022, 
PROCESSO 063/2022, cujo objeto consiste no Registro de preços, 
por item, para eventual aquisição de fogão industrial, fogão a 
gás, ventilador de coluna, ventilador de parede para atender as 
necessidades das diversas Secretarias do Município de Itabira/
 !"#$%&$'()"*+,%-./,/)0")")01)#.2#,34)0"#$%0-,%-)0"%$"5%)6$"
I � Termo de Referência do Edital, com vigência de 06 (seis)
meses. A data limite para recebimento e abertura das propostas será 
dia 31/05/2022 às 08 horas e o início da disputa do pregão dar-se-á 
no dia 31/05/2022 às 09 horas. O Edital encontra-se à disposição 
dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br (ID BANCO 
DO BRASIL 938777), www.itabira.mg.gov.br (Menu: Licitação � 
Editais de Aquisição), e-mail compras.sma@itabira.mg.gov.br, ou 
na Diretoria de Compras 2º andar da Prefeitura, na Avenida Carlos 
de Paula Andrade nº 135 � Centro � Itabira/MG � Telefone (31) 3839-
2336 � 3839-2739, de 2ª a 6ª feira, no horário de 12 às 18 horas, a 
partir do dia 19/05/2022.

]Itabira, 18 de maio de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão 
Secretário Municipal de Administração

6 EDITAIS / 19 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 19E9-2ED9-77D2-5C9F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 
Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 104/2022, Pregão n° 54/2022. Menor preço 
por item. Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Permanente, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição, características, 
prazos e demais obrigações constantes no termo de referência, anexo deste edital. Data de 
Apresentação de Envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 30/05/2022. 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 Contratos. 
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SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS (SINTEC-MG)
O SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS (SINTEC-MG) 
convoca todos os Técnicos que trabalham na MSX INTERNATIONAL DO BRASIL 
para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada no dia 20/05/22 (sexta-
feira), às 09h15 em segunda convocação onde terá inicio pelo aplicativo zoom. O 
objetivo da Assembleia é discussão e deliberação: a) Acordo Coletivo de Trabalho 
2021/2023; b) Outros assuntos de interesse geral e social da categoria. Belo 
Horizonte, 18 de maio de 2022. https://us02web.zoom.us/j/89922546936?pwd=dz
NvektUTkk4dVB0Y0pwdEFyMm5qdz09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG
PL Nº 052/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES, EMBUTIDOS E
OVOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE FRANCISCO SÁ/MG. A abertura da sessão
será no dia 31 de maio de 2022 às 09h00min. Site:
www.franciscosa.mg.gov.br ou e-mail:
licitacaofranciscosamg@gmail.com

Prefeito Municipal: Mário Osvaldo Rodrigues Casasanta

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA � FHOMUV
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 097/2022 � PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2022 � do tipo 
�MENOR PREÇO�, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO 
DE CÂNULAS DE MICRODEBRIDAÇÃO, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, 
COM COMODATO DE APARELHO DE VIDEOARTROSCOPIA. Data da sessão: 
02-06-2022, às 14h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 
3606-3591/3592/3595 � edital@fhomuv.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 

Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 101/2022, Pregão n°51/2022. Menor preço 

por item. Aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos (projetor interativo e laptop 

 !"#$#%&'$()*  +* $, '!%+ ',&* $&* - .+&* ! */&+0.&+%11&*234*567* 89899:;9;<=>* ?.+$!&*

entre a Prefeitura Municipal de Lavras e o FNDE. Data de Apresentação de Envelopes e 

Julgamento: 09h00min do dia 08/06/2022. 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 

Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 
Aviso de Nova Publicação do Processo Licitatório n° 95/2022, Pregão Eletrônico n° 04/2022. 
Menor preço por item. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de carnes e 
embutidos em atendimento a de carnes e embutidos em atendimento a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento e Cidadania, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos. Recebimento das Propostas: até às 13h30min do dia 
02/06/2022. Início da Sessão de Disputa de Preços: dia 02/06/2022 às 14h00min. O Edital 
poderá ser retirado no site no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.lavras.mg.gov.br. Telefone: (35)3694-4021. Wilson Rodrigues Ribeiro � Subsecretaria 
de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO/MG. Pregão Eletrônico nº 24/2022. Torna 
público através do Sr. Prefeito, Cristiano Geraldo da Silva, que se acha aberto o Procedimento 
Licitatório nº 79/2022 do tipo menor preço item, objetivando a Aquisição de equipamentos 
eletrônicos. A entrega das propostas será até às 08:00 horas do dia 03/06/2022. A abertura da 
sessão será às 08:11 horas do dia 03/06/2022, quando serão recebidos os envelopes 
(documentação e proposta comercial) e credenciados os representantes das empresas licitantes. 
Os interessados deverão entrar em contato com o Setor de Licitações no telefone (37)33730300 
ou www.capitolio.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Prefeito Municipal. 
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AD PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 32.091.471/0001-49

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA– CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas da Ad Participações S.A. para as Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária a serem realizadas, conjuntamente, às 11h (onze horas) do dia 27/05/2022, na sede 
social, situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1143, 14º andar, sala 1.403, Bairro Luxemburgo, em 
 !"#$%#&'(#)*!+$,-+$.$/0$1!$1!"'2!&.&!0$3#2&!$.3$3!45')*!3$0.*6&'.37$89$:$*#0.1.$1.3$;#)*.3$1#3$
administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, com exame, discussão e 
<#*.=>#$ .;!&;.$ 1.3$ 1!0#)3*&.=?!3$ /).);!'&.3$ "!<.)*.1.3$ ).@5!".$ 1.*.A$ 8B$ :$ 1!3*').=>#$ 1#$ "5;&#$
"C@5'1#$.D5&.1#$)#$;'*.1#$!E!&;C;'#$3#;'."A$8FG$.D&#<.=>#$1#3$1'<'1!)1#3$!$1#3$H5&#3$3#2&!$#$;.D'*."$
D&ID&'#$ .#3$ 1'<'1!)1#3$ #2&'4.*I&'#3+$ D.4#3$ !0$ B8B9+$ .1$ &!J!&!)150$ 1!3*.$ K33!02"!'.+$ !A$ 8L$ :$
&!1!/)'=>#$1#$!)1!&!=#$1.$3!1!$1.$3#;'!1.1!M$ !"#$%#&'(#)*!+$9N$1!$0.'#$1!$B8BBM$

O.5"#$%!)&'@5!$O!)*.4).$-5'0.&>!3$:$P'&!*#&$O&!3'1!)*!

ANUNCIE AQUI
(31) 32 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº010/2022 - O Município de
Augusto de Lima/MG, torna público que fará realizar   Pregão Presencial
Nº010/2022, aquisição   de  pneus novos, câmara ar e protetores,  Menor
Preço unitário, Data de entrega dos envelopes de Proposta e Documentação:
02/06/2022 até às 13:00h. Informações  e edital  poderão ser obtidos na
Prefeitura Municipal, na  Av.  Cel.  Pedro  Pedras, 220, Centro - Telefax:
(38) 3758-1279 / E-Mail licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com – Fabiano
H. Passos -  Prefeito  Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPITOLIO/MG. Pregão Eletrônico nº 
25/2022.Torna público através do Sr. Prefeito, 
Cristiano Geraldo da Silva, que se acha aberto 
o Procedimento Licitatório nº 80/2022 do tipo 
menor preço item, objetivando a construção de 
aceiro manual nas propriedades habilitadas no 
projeto produtor de água na bavia do ambrósio 
no Município de Capitólio por meio de 
recursos do convênio: contrato de repeasse 
859549/2017. Agencia nacional das águas. A 
entrega das propostas será até às 08:00 horas 
do dia 06/06/2022. A abertura da sessão será 
às 08:11 horas do dia 06/06/2022, quando 
serão recebidos os envelopes (documentação e 
proposta comercial) e credenciados os 
representantes das empresas licitantes. Os 
interessados deverão entrar em contato com o 
Setor de Licitações no telefone (37)33730300 
ou www.capitolio.mg.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Prefeito 
Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
EXTRATO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA

O prefeito municipal de Pedras de Maria da Cruz, no uso de suas atribuições RESOLVE:
�Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 040/2021, aplicar multa pecuniária no valor de R$ 

44,34 (quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e declarar inidoneidade da empresa 

MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 26.788.983/0001-66, 

nos termos da cláusula nona da ARP c/c art. 87 da lei 8.666/93 e art. 7º da lei 10.520/2002.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG
AVISO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2022. Torna pública a
revogação do Processo Licitatório nº 057/2022 Concorrência Pública nº
001/2022 - Obj: Registro de Preços para contratação de empresa para realização
de estudos hidrogeológicos, a apoiarem levantamentos geofísicos e análise
de dados geológico-estruturais, elaboração de projetos para implantação de
novos poços tubulares profundos, além do acompanhamento e fiscalização da
execução de serviços de implantação bem como a perfuração, outorga e demais
itens necessários. Rhenys da Silva Cambraia - Prefeito Municipal. Outras
Informações pelo site po.mg.gov.br/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG 
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. SRP 20/2022 – Objeto: 
Aquisição de refeições para atendimento das necessidades do município, 
exclusivo para empresas enquadradas como MPE. Dia da licitação: 
31/05/2022 às 08:00hs. Local: Praça Presidente Vargas, 01 – Centro. 
Edital disponível: www.porteirinha.mg.gov.br. Informações pelo fone (38) 
3831-1297 ou e-mail licitacao@porteirinha.mg.gov.br.  

Porteirinha/MG, 18/05/2022.  
Advá Mendes Silva  

Pregoeiro. 
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BLU PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 33.540.462/0001-50

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA– CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas da Blu Participações S.A. para as Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária a serem realizadas, conjuntamente, às 10h (dez horas) do dia 27/05/2022, na sede 
social, situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1143, 14º andar, sala 1.403, Bairro Luxemburgo, em 
 !"#$%#&'(#)*!+$,-+$.$/0$1!$1!"'2!&.&!0$3#2&!$.3$3!45')*!3$0.*6&'.37$89$:$*#0.1.$1.3$;#)*.3$1#3$
administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, com exame, discussão e 
<#*.=>#$.;!&;.$1.3$1!0#)3*&.=?!3$/).);!'&.3$"!<.)*.1.3$).@5!".$1.*.A$8B$:$1!3*').=>#$1#$&!35"*.1#$
.C5&.1#$)#$;'*.1#$!D!&;E;'#$3#;'."A$8F$:$&!1!/)'=>#$1#$!)1!&!=#$1.$3!1!$1.$3#;'!1.1!G$ !"#$%#&'(#)*!+$
18 de maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG
EXTRATO DE EDITAL - EDITAL PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 02/2022. PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO - O Município de Monte Azul/MG, ente
federativo inscrito no CNPJ nº 18.650.945/0001-14, estabelecido
na Praça Cel. Jonathas, nº 220, centro, em Monte Azul/MG, Cep.
39.500-000, tendo em vista o atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público, torna-se pública a
realização de Processo Seletivo Simplificado destinado a contrato
administrativo, por tempo determinado, conforme o disposto no
Art. 37, IX, da Constituição Federal do Brasil e disposições da Lei
Municipal nº 306/93, e as normas constantes deste Edital e seu
anexo, a realizar-se no dia 27 de maio de 2022, no horário das
08:00 às 17:00 horas, por ordem de apresentação, na Rua Presidente
Epitácio Pessoa, nº 37, Bairro São José, em Monte Azul/MG, Cep.
39.500-000. (Prédio da antiga UAITEC, agora Polo UAB). As
inscrições ocorrerão entre os dias 20, 23 e 24 de maio de 2022, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, na Rua Governador  Magalhães
Pinto, nº 523-B, Bairro São Geraldo, em Monte Azul/MG, Cep.
39.500-000. (Prédio da Secretaria Municipal de Educação). O
presente edital será publicado na integra no site oficial municipal:
www.monteazul.mg.gov.br, e extrato dele uma vez em jornal de
grande circulação regional, com antecedência mínima de 03 dias
antes do encerramento das inscrições. Paulo Dias Moreira -
Prefeito Municipal de Monte Azul/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 

O município de Itabira torna público que fará realizar PREGÃO NA 
FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 051/2022, 
PROCESSO 077/2022, cujo objeto consiste no Registro de preços, 
por item, para eventual aquisição de material odontológico para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
 !"#$%"&'()* +,-.,%/0* 12"-!$3"304* 0* 0450+$6+"7804* +,-4!"-!04*

no Anexo I � Termo de Referência do Edital, com vigência de 
12 (doze) meses.  A data limite para recebimento e abertura das 
propostas será dia 31/05/2022 às 13 horas e o início da disputa do 
pregão dar-se-á no dia 31/05/2022 às 14 horas. O Edital encontra-
se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.com.br 
(ID BANCO DO BRASIL 936052), no https://www.itabira.mg.gov.
br/ (Menu: Licitação � Editais de Aquisição), e-mail: compras.sma@
itabira.mg.gov.br , ou no 2º andar da Prefeitura, na Avenida Carlos 
de Paula Andrade nº 135 � Centro � Itabira/MG � Telefone (31) 3839-
2336 � 3839-2913, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8 às 18 horas, a 
partir do dia 19/05/2022.

Itabira, 18 de maio de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG 
Processo n.º 050/2022 - Chamada Pública nº 001/2022- Objeto: Chamada 
Pública n.º 001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º 
do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 06/2020 e 
04/2015. Data:20/06/2022 a partir das 09:00 horas. O Edital se encontra 
disponível no site http://buenopolis.mg.gov.br/953-2/. Informações: email: 
licitacao@buenopolis.mg.gov.br- CPL. 

Célio Santana 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG
EXTRATO DE EDITAL - O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, resolve 

revogar o 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.

 Rodrigo Alexandre Fernandes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG 
Pregão Processo N.º 16/2022 - Pregão Presencial N.º 14/2022, cujo 
objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de roçada 
semi mecanizada e roçada manual nas estradas vicinais das diversas 
localidades de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG atendendo às 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, a Pregoeira e 
Equipe de Apoio declaram a empresa COROA GLOBAL LTDA 
HABILITADA/VENCEDORA para os itens 01,02 a empresa NOVA MIX 
HABILITADA/VENCEDORA para o item e 03. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. 
Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 73/2022, Pregão n° 40/2022. Menor 

preço por item. Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO 

COMPUTADORIZADO HELICOIDAL DE 16 CORTES, em atendimento à Secretaria 

Municipal de Saúde. Data de Apresentação de Envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 

01/06/2022. 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. Subsecretaria de Compras e Licitações

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 
CPF/CNPJ: 08.343.492/0001-20 

Por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável-SEMAD e do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente de Contagem- COMAC, torna público que solicitou 
através do Processo Administrativo n°: 033/01-22 FCE: 2140/2022-
03A autorização de terraplanagem e drenagem no endereço: RUA 
DOS FLAMINGOS, LOTE 20 A 25, QUADRA 15, BAIRRO CABRAL, 
CONTAGEM-MG. 

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG
P. nº 030/22, PP nº 020/22. Objeto prestação de serviços especializados 
de assessoria e consultoria em gestão de convênios estaduais e federais 
integrados ao sigcon e siconv, bem como prestação de contas dos mesmos 
e prestação de contas de demais transferências de convênios no âmbito 
estadual e federal. Sessão: 30/05/22 às 08:00 hs. Edital: Prefeitura, e-mail:
licitacaopontochique2017@gmail.com ou pelo Site. 

Ponto Chique-MG, 18/05/22 - Ronilson Souza - Pregoeiro.
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