
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em Reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício  455.235.182  (7.987.904)
Ajustes para reconciliar o resultado do 
exercício com recursos provenientes de 
atividades operacionais
Depreciações, amortizações e exaustões  14.814.052  755.195 

 470.049.234  (7.232.709)
(Aumento)/Redução nos ativos
Contas a receber de clientes  18.204.981  (51.636.830)
Estoques  (43.888.739)  (1.666.270)
Impostos a recuperar  (109.564)  101.829 
Adiantamento a fornecedores  (13.380.055)  -   

 (39.173.377)  (53.201.271)
Aumento líquido/(redução) nos passivos
Fornecedores  75.912.798  9.444.215 
Obrigações trabalhistas e sociais  2.136.381  2.410.710 
 !"#$%&'()*+),%#)*(*-"#!.-/"#%)  91.579.672  3.656.864 
Adiantamentos de clientes  (2.473.854)  8.625.585 
 !"#$%&'()*+),%#)*(*)0,#%#)*1%",(2%3%)  (118.142.937)  (150.484.469)
Outras obrigações  (42.995.913)  20.379.501 

 6.016.147  (105.967.594)
Caixa líquido das atividades operacionais  436.892.004  (166.401.574)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos
Aquisição de imobilizados e intangíveis  (120.705.740)  (55.414.944)
412#,%&'()*+5%5,(#"%)*6#5,.2%3%)  -    (104.551)
Investimentos  106.338.418  188.253.709 
Caixa líquido das atividades de 
investimentos  (14.367.322)  132.734.214 
Fluxo de caixa das atividades de 
 !"!#$"%&!'()
Partes relacionadas, líquidas  (321.547.077)  -   
Pagamentos de empréstimos  (7.911.111)  -   
Captação de empréstimos  -    33.798.437 
Aumentos (reduções) de reserva de capital  -    3.104 
Caixa líquido nas atividades de 
 !"!#$"%&!'()  (329.458.188)  33.801.541 
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa  93.066.494  134.181 
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício  376.198  242.017 
7%#8%*(*(9.#6%2(5-()*3(*,%#8%*50*+5%2*30*
exercício  93.442.692  376.198 
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa  93.066.494  134.181 

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO (Valores expressos em Reais)
Capital social Reserva  de capital Lucros / (prejuízos) acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019  11.871.835  3.104  (1.083.358.719)  (1.071.483.780)
Prejuízo do exercício  -    -    (7.987.904)  (7.987.904)
Ajuste de exercícios anteriores  -    -    (181.380.811)  (181.380.811)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  11.871.835  3.104  (1.272.727.434)  (1.260.852.495)
Lucro líquido do exercício  -    -    455.235.182  455.235.182 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  11.871.835  3.104  (817.492.252)  (805.617.313)

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em Reais)

2021 2020
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício  455.235.182  (7.987.904)
Resultado abrangente total do exercício  455.235.182  (7.987.904)

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

Ativo
Nota 

explicativa 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4  93.442.692  376.198 
Contas a receber de clientes 5  60.602.302  78.807.283 
Estoques 6  48.595.920  4.707.181 
Impostos a recuperar  160.663  51.099 
Adiantamentos 7  38.223.892  24.843.837 

 241.025.469  108.785.598 
Não circulante
Partes relacionadas 8  327.688.583  6.141.506 

 327.688.583  6.141.506 
Investimentos 9  799.796.334  906.134.752 
Imobilizado 10  157.078.409  79.399.093 
Intangível 11  28.212.372  - 

 985.087.115  985.533.845 

Total do ativo  1.553.801.167  1.100.460.949 

Passivo e patrimônio líquido negativo
Nota 

explicativa 2021 2020
Circulante
:;1"<)-#;0)*(*+5%5,#%;(5-0) 12  85.003.440  92.914.551 
Fornecedores 13  94.719.192  18.806.394 
Obrigações trabalhistas e sociais 14  10.520.150  8.383.769 
 !"#$%&'()*+),%#)*(*-"#!.-/"#%) 15  104.171.207  12.591.535 
Adiantamentos de clientes  1.929.521  4.403.375 
Outras obrigações  512.928  12.005.278 

 296.856.438  149.104.902 
Não circulante
Acordos judiciais  95.710.349  127.213.912 
 !"#$%&'()*+),%#)*(*)0,#%#)*
parceladas 16  1.966.851.693  2.084.994.630 

 2.062.562.042  2.212.208.542 
Patrimônio líquido negativo
Capital social 17  11.871.835  11.871.835 
Reserva de capital  3.104  3.104 
Prejuízos acumulados  (817.492.252)  (1.272.727.434)

 (805.617.313)  (1.260.852.495)
Total do passivo e patrimônio 
líquido negativo  1.553.801.167  1.100.460.949 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em Reais)

Nota 
explicativa 2021 2020

Receita líquida de vendas 18  1.733.515.934  662.005.264 
Custo dos produtos vendidos 19  (889.090.772)  (425.158.455)
Lucro bruto  844.425.162  236.846.809 
Receitas/(despesas) 
operacionais
Despesas gerais e administrativas 20  (158.039.170)  (34.522.211)
Despesas com pessoal 21  (39.750.427)  (11.292.637)
=()1()%)*-"#!.-/"#%) 22  (14.703.247)  (13.435.300)
Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas  (5.787.180)  1.471.670 

 (218.280.024)  (57.778.478)
Resultado operacional antes das 
*&)+&)"), !"!#&$-").,/012$*"),  626.145.138  179.068.331 
Receitas/(despesas) 
 !"!#&$-").,/012$*")
>(,(#-%)*+5%5,(#"%) 23  6.228.887  562.418 
=()1()%)*+5%5,(#"%) 23  (24.231.987)  (187.618.653)

 (18.003.100)  (187.056.235)
Resultado antes do IRPJ e CSLL  608.142.038  (7.987.904)
Imposto de Renda e 
Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição 
Social  (152.906.856)  - 

 (152.906.856)  - 
Lucro líquido/(Prejuízo) do 
exercício  455.235.182  (7.987.904)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

 (Valores expressos em Reais) 
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A ITAMINAS é uma mineração especializada 
na extração e produção de minério de ferro, matéria-prima essencial para a 
indústria siderúrgica. A empresa possui uma unidade de extração localizada 
no município de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, 
?#5%)* @("%#)A* 053(* ()-/* 20,%2#B%3%* %* ;%#0"* "()("6%* 3(* ;#5<"#0* 3(* C(""0*
do Brasil. Sua capacidade de produção é de 6.700 mil toneladas por ano, 
o que representa em média 550 mil toneladas mensais. Sua produção é 
comercializada nos mercados interno e externo. Continuidade operacional: 
A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente 
(* 1"(-(53(* 3%"* ,05-#5.#3%3(* %0)* 5($D,#0)E* F030)* 0)* G53#,()* +5%5,(#"0)*
%1"()(5-%"%;* )#$5#+,%-#6%*;(2H0"%* (;*IJIKE*L0)* M2-#;0)* -"N)* %50)* -030* 0*
passivo da Itaminas foi renegociado com todos os credores. A companhia 
mantém rigorosa pontualidade diante dos compromissos assumidos, tendo 
O/* 2#9.#3%30* !0%* 1%"-(* 3(2()E* =()-%,%P)(* 0)* %,0"30)* 9.(* )02.,#05%"%;* %)*
3G6#3%)*+),%#)*,0;*0)*$06("50)*()-%3.%2*(*C(3("%2E*:;*3(,0""N5,#%*3#))0A*%*
(;1"()%*O/*3(-<;*-03%)*%)*,("-#3'()*3(*"($.2%"#3%3(*+),%2E*4*%3;#5#)-"%&Q0*
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
3M6#3%)* )#$5#+,%-#6%)* )0!"(*%* ,%1%,#3%3(*3(* ,05-#5.%"* 01("%530E*Portanto, 
%)* 3(;05)-"%&'()* +5%5,(#"%)* C0"%;* (2%!0"%3%)* ,0;* !%)(* 50* 1"#5,G1#0*
da continuidade operacional. Impactos da COVID-19 (Coronavírus) nos 
negócios da Companhia: A administração da empresa vem acompanhando 
sistematicamente os possíveis riscos e impactos em suas operações bem 
como as reações nos mercados em função de desaquecimento da economia 
local, nacional e global. Considerando que, não seja possível prever nesse 
momento a extensão e duração dos possíveis impactos do COVID-19 em 
nossa economia, a administração da empresa entende que, até a data da 
%1"()(5-%&Q0* 3%)* 3(;05)-"%&'()* +5%5,(#"%)A* 5Q0* C0"%;* #3(5-#+,%30)*
#;1%,-0)*)#$5#+,%-#60)*9.(*1.3())(;*;03#+,%"*).%)*1"(;#))%)*3(*5($D,#0*
(* ).%* ;(5)."%&Q0* 30)* %-#60)* (* 1%))#60)* 5%)* 3(;05)-"%&'()* +5%5,(#"%)*
3(* RK* 3(* 3(B(;!"0* 3(* IJIKE* 4* (;1"()%* ()1("%* 9.(* %)* 1"06#3N5,#%)*
que estão sendo tomadas pelas autoridades de saúde sejam capazes e 
).+,#(5-()*1%"%*,05-("*%*(81%5)Q0*30*7 ST=PKU*(;*5G6(2* 20,%2A*5%,#05%2*(*
global. 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: 2.1. BASE DE ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO: As 
3(;05)-"%&'()* +5%5,(#"%)* )Q0* 3(* "()105)%!#2#3%3(* 3%* %3;#5#)-"%&Q0* 3%*
(;1"()%*(*()-Q0*)(530*%1"()(5-%3%)*3(*%,0"30*,0;*%)*1"/-#,%)*,05-/!(#)*
adotadas no Brasil, que abrangem as normas da CVM – Comissão de 
S%20"()* ?0!#2#/"#0)A* 30* TV>47 L* W* T5)-#-.-0* 30)*4.3#-0"()* T53(1(53(5-()*
30*V"%)#2* (* 0)* 1"05.5,#%;(5-0)* 30*70;#-N* 3(*X"05.5,#%;(5-0)*705-/!(#)*
Y7X7)ZA* 0!)("6%530* %)* 3#"(-"#B()* ,05-/!(#)* (;%5%3%)* 3%* [(#* \E]J]^KU_\*
(* ).%)* ;03#+,%&'()* -"%B#3%)* 1(2%* [(#* KKE\R`^IJJ_* (* KKU]K^JUE* F03%)* %)*
3(;05)-"%&'()* ,05-/!(#)* C0"%;* !%)(%3%)* (;* 2%5&%;(5-0)* 0"#$#5%30)*
através dos documentos comprobatórios da atividade, tornando as 
,0;1"((5)G6(#)A*"(2(6%5-()*(*3(*,05+%5&%E*4*(;#))Q0*3()-%)*3(;05)-"%&'()*
,05-/!(#)*C0#*%1"06%3%*1(2%*43;#5#)-"%&Q0*(;*J`*3(*O.2H0*3(*IJIIE*2.2. BASE 
DE MENSURAÇÃO: 4)* =(;05)-"%&'()* ,05-/!(#)* )Q0* %1"()(5-%3%)* 1(20*
6%20"*3(*"(%2#B%&Q0A*#5,2.#530A*9.%530*%12#,/6(2A*0)*"(53#;(5-0)A*0)*(5,%"$0)*
(*6%"#%&'()*;05(-/"#%)*%.C("#3%)*0.*3(*3()1()%)*%5-(,#1%3%)*%0*,.)-0E*2.3. 
MOEDA FUNCIONAL: As transações são registradas usando a moeda do 
ambiente econômico de atuação da entidade, o Real (Moeda Funcional e de 
apresentação). 2.4. APURAÇÃO DO RESULTADO: O resultado é apurado 
3(*%,0"30*,0;*0*"($#;(*,05-/!#2*3(*,0;1(-N5,#%E*F030)*0)*,.)-0)*(*"(,(#-%)*
quando incorridos são reconhecidos por centros de custos. 3. RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 4)*1"#5,#1%#)*1"/-#,%)*,05-/!(#)*
%30-%3%)*1%"%*%*(2%!0"%&Q0*3%)*3(;05)-"%&'()*,05-/!(#)*)Q0*%)*)($.#5-()a
3.1. Caixa e equivalentes de caixa: b*,0;10)-0*10"*5.;("/"#0)*(;*,%#8%A*
)%230*(;*!%5,0)*(*%12#,%&'()*+5%5,(#"%)*3(*2#9.#3(B*#;(3#%-%*,0;*!%#80*"#),0*
de mudança de valor. 3.2. Contas a receber de clientes: Corresponde aos 
valores a receber de suas diversas fontes de receitas do decurso normal de 
suas atividades. São registrados e mantidos pelo valor nominal representativo, 
)(530*,2%))#+,%30)*50*%-#60*,#",.2%5-(*)(*0*1"%B0*1%"%*"(,(!#;(5-0*C0"*#$.%2*
ou menor que um ano, e no ativo não circulante caso prazo seja superior. 
3.3. Estoques: Os estoques são demonstrados ao valor de custo ou valor 
"(%2#B/6(2E*3.4. Ativo imobilizado: O imobilizado é demonstrado ao custo de 
%9.#)#&Q0A* 3(3.B#30* 3%* 3(1"(,#%&Q0* %,.;.2%3%E*  )* -(""(50)* (* (3#+,%&'()*
estão demonstrados pelo custo atribuído (Deemed cost conforme a resolução 
7c7*5d*K]JU^KIZA*3(3.B#30)*%*3(1"(,#%&Q0*9.%530*%12#,/6(2E*4)*3(1"(,#%&'()*
foram calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em 
conta a vida útil econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos 
1(2%* 2($#)2%&Q0* -"#!.-/"#%E* 3.5. Intangível: Os ativos intangíveis são bens 
#5,0"1D"(0)A* )(1%"/6(#)* 0.* "().2-%5-()* 3(* 3#"(#-0)* ,05-"%-.%#)* 0.* 3(* 0.-"0)*
direitos legais. A empresa possui registrado os direitos de uso de software e 
3#"(#-0)*;#5("/"#0)*3(*).%*1"01"#(3%3(*%0*,.)-0*3(*%9.#)#&Q0*3(3.B#30*30)*
6%20"()*%;0"-#B/6(#)A*,%2,.2%30)*1(20*;<-030* 2#5(%"*%0* 205$0*3(*).%)*6#3%)*
úteis. 3.6. Fornecedores: São registrados e mantidos pelo valor nominal 
representativo, da aquisição de bens e serviços de terceiros, bem como 
C"(-()*(*-"%5)10"-()A*)(530*,2%))#+,%30)*50*1%))#60*,#",.2%5-(*)(*0*1"%B0*1%"%*
pagamento for igual ou menor que um ano, e no passivo não circulante se o 
prazo for superior a um ano. 3.7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Os 
empréstimos estão reconhecidos, inicialmente pelo seu valor justo, líquido dos 
custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre o valor captado e valor de liquidação é reconhecido 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 
estejam em aberto. 3.8. Obrigações diversas: eQ0*,2%))#+,%3%)*5()-(*$".10*
obrigações diversas, os valores referentes aos adiantamentos de clientes. 
eQ0*"($#)-"%30)*1(20*6%20"*50;#5%2*"(1"()(5-%-#60*(*,2%))#+,%30)*50*1%))#60*
circulante se o prazo para que ocorra a operação for igual ou menor que 
um ano, e no passivo não circulante se o prazo for superior a um ano. 3.9. 
34-$5"67&),  )#"$), &, )(#$"$), +"-#&/"*")8, Apresentam valores corrigidos 
;05(-%"#%;(5-(* 1(2%* 43;#5#)-"%&Q0* "(C("(5-(* %* 3<!#-0)* +),%#)* (* )0,#%#)A*
consolidados pelas autoridades competentes. 3.10. Reconhecimento da 
receita: A receita é reconhecida pelo valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber, pela comercialização das diversas fontes de receitas inerentes 
a entidade. 3.11. Provisões: As provisões são constituídas quando evento 
passado gera uma obrigação presente, e exista a probabilidade de uma saída 
de recursos e o valor da obrigação possa ser estimado com segurança. A 
entidade constitui provisão de férias e o valor é provisionado com base na 
melhor estimativa de liquidação na data do encerramento das demonstrações, 
ou seja, com base na folha de pagamento. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA: Os saldos de caixa e bancos são representados por valores com livre 
movimentação para aplicação imediata nas operações da empresa.

2021 2020
Caixa  124.101  12.619 
Bancos conta movimento  392.978  235.977 
412#,%&'()*+5%5,(#"%)*%Z  92.925.613  127.602 

 93.442.692  376.198 
a) 9+/$#"67&), !"!#&$-")
Estão representados pelos recursos disponíveis que se encontram no mercado 
+5%5,(#"0*(;*-G-.20)*3(*"(53%*+8%*(*,("-#+,%30*3(*3(1D)#-0)*!%5,/"#0)E

2021 2020
Banco Bradesco S.A.  38.011.573  127.602 
AF invest FI  50.760.200  - 
Sicoob  4.077.996  - 
Banco Safra S.A.  75.844  - 

 92.925.613  127.602 

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
2021 2020

Vale S.A.  50.645.775  61.275.818 
CSN Mineiração  6.316.210  16.233.328 
Mineiração Ferro Puro  2.606.897  - 
Outros  1.033.420  1.298.137 

 60.602.302  78.807.283 
Estão registrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os saldos a receber 
referente a venda de minério de ferro. 6. ESTOQUES: A composição dos 
)%230)*<*%1"()(5-%3%*,0;0*)(*)($.(a

2021 2020
Hematitinha  21.881.879  383.582 
Sinter Feed  3.202.532  1.008.848 
Sinter Feed Silicoso  18.372.034  967.003 
PFF Concentrado  5.133.049  1.342.467 
Outros  6.426  1.005.281 

 48.595.920  4.707.181 
Os estoques estão registrados pelo valor do custo. Os custos de produção 
,0;1"((53(;* ,.)-0)* +80)* (* 6%"#/6(#)A* 3#"(-%* (* #53#"(-%;(5-(* %-"#!.G30)* %*
produção. Os custos são agregados aos itens em estoque com base no custo 
médio ponderado. 7. ADIANTAMENTOS

2021 2020
43#%5-%;(5-0)*%*C.5,#05/"#0)  2.955.965  472.461 
Adiantamentos a fornecedores  35.267.927  24.371.376 

 38.223.892  24.843.837 
Este grupo compreende os valores contabilizados referente a adiantamentos 
pagos pela empresa, na maior parte são valores a fornecedores de 
mercadorias e serviços. 8. PARTES RELACIONADAS: Referem-se a valores 
a receber junto a empresas ligadas. Os saldos estão assim demonstrados nas 
3%-%)*30)*!%2%5&0)a

2021 2020
Horizontes Ltda.  226.508.541  - 
BEMAI Participação e Administração Ltda.  1.910  - 
ITASIDER - Usina Siderúrgica Itaminas S.A.  2.642.821  - 
Minas do Paraopeba Ltda.  49.463.148  - 
>(12%)%*>(f0"()-%30"%*eE4E  1.091.624  - 
BMP-Participação e Empreendimentos Ltda.  538.890  - 
M.G.S. - Minas Gerais Siderurgia Ltda.  103.307  - 
Itaminas Energética Ltda.  46.712  - 
Getran Gerais Transportes S.A.  139.869  - 
Siderurgica Itaferro Ltda.  268.376  - 
Siderurgica Centro Oeste Ltda.  362.764  320.652 
Minas do Itacolomy Ltda.  132.757  98.369 
BEMEP Consultoria Ltda.  5.938.929  - 
Siderurgica São Sebastião de Itatiaiçu S.A.  188.922  - 
FMG Fundição Minas Gerais Ltda.  480  - 
Itasider Adm. Ltda.  67.849  67.849 
Siderúrgica Piratininga Ltda.  2.907  - 
Itaminas Participação e Empreendimento  15.926  15.926 
Santa Cecília Empreendimento  626  - 
BPA Comércio Atacarejo Ltda.  443.000  - 
Santa Mariana Construtora  89.921  - 
Adiantamento a acionistas  39.639.304  5.638.710 

 327.688.583  6.141.506 
9. INVESTIMENTOS

2021 2020
BEMAI Participação e Administração Ltda.  258.743.696  258.743.696 
Itaco Itaminas Comercial Ltda.  330.387.930  330.387.930 
ITASIDER - Usina Siderúrgica Itaminas S.A.  15.635.305  15.635.305 
Minas do Paraopeba Ltda.  140.295.401  140.295.401 
>(12%)%*>(f0"()-%30"%*eE4E  12.624.690  12.624.690 
BMP-Participação e Empreendimentos Ltda.  19.171.046  19.171.046 
M.G.S. - Minas Gerais Siderurgia Ltda.  6.640.537  6.640.537 
Santa Mariana Participação e Adm.  303.645  303.645 
Itaminas Energética Ltda.  164.689  164.689 
Getran Gerais Transportes S.A.  320.348  320.348 
Siderurgica Itaferro Ltda.  511.887  511.887 
BEMEP Consultoria Ltda.  13.942.453  13.942.453 
Siderurgica São Sebastião de Itatiaiçu S.A.  774.348  774.348 
Siderúrgica Piratininga Ltda.  280.359  280.359 
Horizontes Ltda.  -  106.338.418 

 799.796.334  906.134.752 
10. IMOBILIZADO: Registrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os 
saldos das aplicações realizadas no Imobilizado, pelo custo de aquisição, 
3(3.B#30*3%*3(1"(,#%&Q0*%,.;.2%3%A*%))#;*3#),"#;#5%30a

2021         2020                           

Custo Depreciação Líquido Líquido

Taxa de 
Depreciação 

Anual 
Imóveis  14.669.980  -  14.669.980  6.669.980 -
:3#+,%&'()*(*
Benfeitorias  5.975.985  (3.847.084)  2.128.901  251.110 4%
Veículos  7.616.399  (5.225.016)  2.391.383  2.829.818 20%
?/9.#5%)*(*
Equipamentos  8.189.319  (4.896.933)  3.292.386  985.400 10%
Instalações  69.032.867  (39.261.041)  29.771.826  17.333 10%
Ferramentas  28.206  (28.206)  -  - 15%
Móveis e 
Utensílios  2.711.023  (2.398.974)  312.049  50.342 10%
Imobilizações 
em Curso

 
104.511.884  -  104.511.884  68.595.110 -
212.735.663  (55.657.254) 157.078.409  79.399.093 

 Movimentação 2021 
Saldo em 

31/12/2020 Adições (-) Baixas
Saldo em 

31/12/2021
Imóveis  6.669.980  8.000.000  -  14.669.980 
:3#+,%&'()*(*
Benfeitorias  3.852.540  2.123.445  -  5.975.985 
Veículos  6.556.555  1.059.844  -  7.616.399 
?/9.#5%)*(*
Equipamentos  4.128.078  4.371.994  (310.753)  8.189.319 
Instalações  28.095.776  41.821.242  (884.151)  69.032.867 
Ferramentas  28.206  -  -  28.206 
Móveis e 
Utensílios  2.316.051  394.972  -  2.711.023 
Imobilizações 
em Curso  68.595.110  37.335.523  (1.418.749)  104.511.884 

 120.242.296  95.107.020  (2.613.653)  212.735.663 
Depreciação  (40.843.203)    (55.657.254)
Imobilizado 
líquido  79.399.093  157.078.409 

4* "(3.&Q0* 30* 6%20"* "(,.1("/6(2* 30)* %-#60)* 5Q0* +5%5,(#"0)* Y#;1%#";(5-Z* <*
reconhecida como perda, quando o valor de sua contabilização de um ativo, 
(8,(-0*0.-"0)* 6%20"()*(*!(5)A* C0"*;%#0"*30*9.(*0* )(.*6%20"* "(,.1("/6(2* 0.*
3(*"(%2#B%&Q0E*4)*1("3%)*10"*g#;1%#";(5-hA*9.%530*%12#,/6(2A*)Q0*"($#)-"%3%)*
50*"().2-%30*30*1("G030*(;*9.(*C0"%;*#3(5-#+,%3%)E*4*%3;#5#)-"%&Q0*"(6#)%*

%5.%2;(5-(* 0* 6%20"* ,05-/!#2* 2G9.#30* 30)* %-#60)* ,0;0* 0* 0!O(-#60* 3(* %6%2#%"*
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou 
tecnológicas que possam colocar em risco a continuidade de suas operações 
0.*9.(*10))%;*#53#,%"*3(-("#0"%&Q0*0.*1("3%*3(*)(.*6%20"*"(,.1("/6(2E*:;*RK*
3(*3(B(;!"0*3(*IJIKA*%)*%5/2#)()*3%*43;#5#)-"%&Q0*5Q0*#3(5-#+,%"%;*#53G,#0)*
internos ou externos de redução relevante nos valores de recuperação para 
seus ativos imobilizados, dispensando a realização de ajustes por impairment. 
De acordo com o CPC 27 e ICPC 10, a sociedade optou por não mensurar 
seus ativos imobilizados na data de transição pelo valor justo, optando por 
manter o custo de aquisição do imobilizado. 11. INTANGÍVEL

2021 2020
=#"(#-0*;#5("/"#0  28.080.000  - 
Software  132.372  - 

 28.212.372  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 dos ativos intangíveis, que 
foram mensurados pelo custo de aquisição. 12. EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS: Estão provisionadas em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 os empréstimos contraídos pela entidade, utilizados para capital de giro, 
%9.#)#&Q0* 3(* ;/9.#5%)A* (9.#1%;(5-0)* (* ;%5.-(5&Q0* 3%)* ).%)* %-#6#3%3()*
01("%,#05%#)A*103(530*)("*%))#;*3(;05)-"%30)a

2021 2020 Taxa Vencimento

Banco
Progresso S.A.  63.686.647  63.686.647 -

Vencido, em 
negociação

Caixa Econômica 
Federal  -  1.100.000 CDI + 6% Quitado em 2021
Banco Tokyo S.A.  -  20.127.904 CDI + 5% Quitado em 2021
Banco Safra  21.316.793  - CDI + 2% a.a. Novembro de 2022
Maria Regina de 
Rezende Teixeira  -  8.000.000 1,20% a.m. Quitado em 2021

 85.003.440  92.914.551 
As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de 
juros efetiva ao longo do prazo. Empréstimos contraídos juntos a instituições 
+5%5,(#"%)* (* -(",(#"0)* 5%)* ;03%2#3%3()* 3(* ,05-%* $%"%5-#3%* (* ,%1#-%2* 3(*
$#"0A* +5%5,#%;(5-0)* (* 0.-"0)A* %-.%2#B%30)* %-<* %* 3%-%* 30* !%2%5&0E* 13. 
FORNECEDORES: 4*,0;10)#&Q0*30)*)%230)*<*%1"()(5-%3%*,0;0*)(*)($.(a

2021 2020
Fornecedores diversos  94.719.192  18.806.394 

 94.719.192  18.806.394 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 
ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo 
,2%))#+,%3%)* ,0;0* 1%))#60)* ,#",.2%5-()* 1(20* C%-0* 30* 1%$%;(5-0* )("*
devido no período menor que 12 meses. 14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
E TRABALHISTAS: A composição dos saldos de “Obrigações sociais e 
-"%!%2H#)-%)h*<*%1"()(5-%3%*,0;0*)(*)($.(a

2021 2020
e%2/"#0)  -  1.887.950 
FGTS  591.763  669.463 
INSS  1.815.663  1.159.856 
Acordos trabalhistas  -  339.988 
Provisão de férias e encargos sociais  7.752.095  4.288.383 
Outros  360.629  38.129 

 10.520.150  8.383.769 
 )* 6%20"()* ,0""()1053(5-()* %0)* )%2/"#0)* (* %0)* (5,%"$0)* -"%!%2H#)-%)*
#5,#3(5-()* )0!"(* %* C02H%* 3(* 1%$%;(5-0* 30* ;N)* 3(* 3(B(;!"0* C0"%;*
provisionados para pagamento em janeiro dos respectivos anos 
).!)(9.(5-()E*L0*;N)*3(*3(B(;!"0*3(*IJIK*0)*)%2/"#0)*C0"%;*9.#-%30)*50*
1"D1"#0*;N)E*15. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS: A composição 
30)*)%230)*3(*g !"#$%&'()*+),%#)*(*-"#!.-/"#%)h*<*%1"()(5-%3%*,0;0*)(*)($.(a

2021 2020
ISS Retido  400.742  227.938 
T>>c*e%2/"#0)  1.433.469  1.497.450 
IRRF Terceiros  745.092  700.791 
CSRF Terceiros  837.514  675.225 
TFRM  1.426.741  536.600 
CFEM  3.075.863  - 
IRPJ  73.975.288  - 
CSLL  20.543.169  - 
PIS  120.394  1.566.551 
COFINS  582.047  6.460.951 
Outros  1.030.888  926.029 

 104.171.207  12.591.535 
16. OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS PARCELADAS

2021 2020
PFGN Demais Débitos  1.335.205.718  1.396.081.466 
Xc@L*X"(6#3(5,#/"#0  45.015.950  43.536.658 
Receita Federal Demais Débitos  422.976.878  379.216.220 
>(,(#-%*c(3("%2*X"(6#3(5,#/"#0  -    1.423.081 
Receita Estadual  110.259.934  169.772.595 
CFEM  53.393.213  53.393.213 
TFRM  -    41.571.397 

 1.966.851.693  2.084.994.630 
:;*I_^J]^IJIKA*0*@".10*T-%;#5%)A*C0";%30*1(2%)*(;1"()%)*,0;*3<!#-0)*(;*
3G6#3%*%-#6%*3%*i5#Q0*c(3("%2A*+";%"%;*.;*L($D,#0*j."G3#,0*X"0,()).%2*YLjXZ*
com um Plano de Regularização Fiscal com o objetivo de equacionamento das 
dívidas e do FGTS visando o encerramento dos litígios judiciais e extrajudiciais 
e a quitação integral dos débitos, observadas as previsões deste instrumento, 
()1(,#%2;(5-(a*.;%*(5-"%3%*50*6%20"*3(*>k]*;#2H'()*3(*"(%#)A*1%$0)*50*%-0*
da assinatura do NJP; pagamentos mensais no importe de 4% da receita 
2G9.#3%*30*@".10l*1%$%;(5-0)*%5.%#)*(^0.*(),%205%30)*1%"%*%*%;0"-#B%&Q0*
dos débitos, mediante a alienação particular de bens. O plano de amortização 
1"(6N* 0* 1%$%;(5-0*;G5#;0* 3(* Rm*3%* 3G6#3%* 50* 1"#;(#"0* %50E*L0* 1"#;(#"0*
%50* C0"%;* %;0"-#B%30)* >k]UEK`IE]`UAKRA* 9.(* "(1"()(5-%* 0* 1(",(5-.%2* 3(*
3,96% da dívida, cumprindo com o requisito mínimo exigido no instrumento. 
As obrigações do NJP estão regulares, em dia e o Grupo detém certidão 
positiva de débitos com efeitos de negativa. No âmbito estadual, o Grupo 
T-%;#5%)*+";0.*,0;*0*:)-%30*3(*?#5%)*@("%#)*.;*F(";0*3(*4,0"30A*3%-%30*
3(*JK^J\^IJIKA*,0;*0* #5$"())0*3(* -03%)*%)*3G6#3%)*()-%3.%#)*30*@".10*50*
1"0$"%;%*>(,0;(&%*?#5%)A* #5)-#-.G30*1(2%*[(#*IRE`JK^IJIKA* "($.2%;(5-%3%*
1(20*=(,"(-0* ]`EKUn^IJIKA* ,0;* 0* 1%$%;(5-0* 30)* 3<!#-0)* 3(* T7?e* (;* KI*
1%",(2%)*;(5)%#)E* *1%",(2%;(5-0*()-/*"($.2%"*(*0*@".10*3(-<;A*(;*"%BQ0*
disto, certidão positiva de débitos com efeito de negativa perante a Secretaria 
da Fazenda do Estado de Minas Gerais e Advocacia Geral do Estado. 17. 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO: (a) Capital social: O Capital Social da 
70;1%5H#%*<*3(*>k*KKE`_KE`RnARn*Y 5B(*;#2H'()A*0#-0,(5-0)*(*)(-(5-%*(*.;*
mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), dividido em 
494.866 (quatrocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e seis) 
%&'()*0"3#5/"#%)A*50;#5%-#6%)*(*sem valor nominal. 18. RECEITA LÍQUIDA DE 
VENDAS: Neste grupo estão contabilizadas as vendas de minério de ferro e a 
prestação de serviço de limpeza realizadas para MRS.

2021 2020
Venda de Minério de Ferro  1.859.342.274  696.182.962 
Prestação de Serviços  14.608.698  22.311.724 
Devoluções  (16.215.458)  (7.249.801)
Impostos Incidentes  (124.219.580)  (49.239.621)

 1.733.515.934  662.005.264 

19. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
4*,0;10)#&Q0*30)*)%230)*<*%1"()(5-%3%*,0;0*)(*)($.(a

2021 2020

Custo de aquisição de almoxarifado  (28.035.824)  (8.269.597)
7.)-0)*3(*%9.#)#&Q0^C%!"#,%&Q0  (137.890.836)  (77.385.952)
Serviços movimentação de minério  (115.826.698)  (85.826.537)
7.)-0*%2.$.(2^%""(53%;(5-0)^"0o%2-#()  (211.768.998)  (134.482.501)
Prestação de serviços gerais  (9.216.237)  (4.680.982)
Custo com mão de obra direta  (58.764.612)  (45.114.346)
Custos indiretos de fabricação  (327.587.567)  (69.398.540)

 (889.090.772)  (425.158.455)
20. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS: A composição dos saldos é 
%1"()(5-%3%*,0;0*)(*)($.(a

2021 2020

Depreciação e amortização  (14.814.052)  (755.195)
Assessorias e consultorias  (55.038.945)  (9.275.187)
p050"/"#0)*%360,%-G,#0)  (55.949.669)  (16.030.335)
e("6#&0)*3(*6#$#2q5,#%*^*)($."%5&%  (3.760.196)  (3.120.980)
Serviços prestados - pessoa jurídica  (2.131.176) -1828825
Despesas telecomunicações  (1.571.963)  (155.414)
Despesas com acordos judiciais  (1.829.709)  - 
Despesas com locação de equipamentos  (2.332.081)  (629.281)
Doações  (12.000.000)  - 
Outras despesas  (8.611.379)  (2.726.994)

 (158.039.170)  (34.522.211)
21. DESPESAS COM PESSOAL: A composição dos saldos é apresentada 
,0;0*)(*)($.(a

2021 2020
e%2/"#0)*(*0"3(5%30)  (14.029.326)  (2.838.865)
Férias  (2.709.018)  (1.037.205)
INSS  (8.627.592)  (1.504.481)
FGTS  (3.681.219)  (748.291)
7.")0)*1"0+))#05%2#B%5-()  (1.233.842)  - 
Acordos judiciais  (3.816.794)  (2.520.189)
KRd*)%2/"#0  (526.059)  (494.218)
TLee*3<,#;0*-(",(#"0*)%2/"#0  (1.558.611)  - 
Seguro de vida  (612.402)  (409.478)
Indenizações e aviso prévio  (1.272.565)  (110.592)
Outras despesas com pessoal  (1.682.999)  (1.629.318)

 (39.750.427)  (11.292.637)
22. DESPESAS TRIBUTÁRIAS: A composição dos saldos é apresentada 
,0;0*)(*)($.(a

2021 2020
Despesa com impostos e taxas  (6.477.110)  (2.766.248)
ICMS diferencial de alíquota  (5.746.896)  (4.622.923)
TXFi*(*%26%"/  (2.124.083)  (112.221)
Outros  (355.158)  (5.933.908)

 (14.703.247)  (13.435.300)
23. :;<;=>9?@AB;?C;?9?D,E=F9F<;=:9?.,GHIJ=B9?
 )*)%230)*()-Q0*%))#;*3(;05)-"%30)*5%)*3%-%)*30)*!%2%5&0)a

2021 2020
>(,(#-%)*+5%5,(#"%)
>(53#;(5-0)*3(*%12#,%&'()*+5%5,(#"%)  5.394.825  2.037 
Descontos obtidos  834.048  560.377 
Outros  14  4 

 6.228.887  562.418 
=()1()%)*+5%5,(#"%)
Juros passivos  (21.207.874)  (185.930.437)
Descontos concedidos  (2.878.234)  (1.584.242)
F%"#C%)*!%5,/"#%)  (100.568)  (83.280)
Outros  (45.311)  (20.694)

 (24.231.987)  (187.618.653)
 (18.003.100)  (187.056.235)

24. FATORES DE RISCOS: 4* T-%;#5%)*()-/* (810)-%* %* 3#6(")0)* C%-0"()* 3(*
;(",%30*9.(*103(;*#;1%,-%"*)(.*f.80*3(*,%#8%E*4*%6%2#%&Q0*3())(*10-(5,#%2*
impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é 
realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão 
a respeito da estratégia de gestão do risco. Considerando a natureza dos 
negócios e operações da Itaminas, os principais fatores de risco de mercado 
%0)* 9.%#)* %* 70;1%5H#%* ()-/* (810)-%* )Q0a* r* F%8%* 3(* ,q;!#0l* r* X"(&0)* 3(*
produtos e insumos. Risco de taxa de câmbio:  *f.80*3(*,%#8%*3%*T-%;#5%)*
()-/* ).O(#-0* s* 602%-#2#3%3(* 30* 3D2%"* %;("#,%50A* .;%* 6(B* 9.(* 0)* 1"(&0)* 3(*
seus produtos são indexados nesta moeda. Risco de preços de produtos e 
insumos: 4*T-%;#5%)*-%;!<;*()-/*(810)-%*%*"#),0)*3(*;(",%30*"(2%,#05%30)*
s* 602%-#2#3%3(* 30)* 1"(&0)* 3(* ,0;;03#-#()* (* 3(* #5).;0)E*4* $()-Q0* 3(* "#),0*
e realizada pela administração da empresa de acordo com suas políticas 
estabelecidas. 25. SEGUROS (NÃO AUDITADO): A Companhia mantém 
política de monitoramento dos riscos inerentes a suas operações. Para tanto, 
10)).#*,05-"%-0)*3(*)($."0)*,05)#3("%30)*).+,#(5-()*1(2%*43;#5#)-"%&Q0*1%"%*
cobrir eventuais sinistros e riscos de responsabilidade civil. As premissas 
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
3(* .;%* %.3#-0"#%* 3(* 3(;05)-"%&'()* ,05-/!(#)A* ,05)(9.(5-(;(5-(A não 
foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 26. EVENTOS 
SUBSEQUENTES: De acordo com o disposto no pronunciamento técnico, 
não houve eventos subsequentes relevantes que ocasionassem ajustes ou 
divulgações especiais.

Administração

Bernardo de Mello Paz
 Diretor Presidente

Frederico Yuri Abreu Mendes
 Y,05-%30"*"()105)/6(2Z*7>7^?@*KJ]EK_K

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em Reais)

ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A.  CNPJ: 18.752.824/0001-83

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG
Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022 - Torna público o Edital

Credenciamento nº 006/2022. Torna público edital credenc. p/ prest. serv.

médico clínico generalista e espec. p/ atender SMS. A 2ª sessão

credenciamento dar-se-á no dia 28/07/2022 às 09h00min. Edital/Informações

(33) 3764-1252. Maria A. A. da Costa. Presidente CPL.

Pregão Presencial nº 058/2022 - Torna público, por motivo de

força maior, a prorrogação da abertura do Pregão, objetivando o RP

eventual aquis. medicamentos, para o dia 08/08/2022 às 08h30min.

Demais cond. inalteradas. Edital/informações (33) 3764-1252. Maria

A. A. da Costa. Pregoeira.

Pregão Presencial nº 059/2022 - Torna público, por motivo de

força maior, a prorrogação da abertura do Pregão, objetivando o RP

aquis. mat. médico hospitalar p/ UBS, para o dia 09/08/2022 às

08h30min. Demais cond. inalteradas. Edital/informações (33) 3764-

1252. Maria A. A. da Costa. Pregoeira.

Pregão Presencial nº 062/2022 - Torna público edital Registro Preços

eventual aquis. de gêneros alimentícios para manut. das atividades de

interesse da municipalidade. Abertura às 08:30 horas do dia 05/08/2022.

Informações/edital (33) 3764-1252. Maria A. A. da Costa. Pregoeira.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação

Processo nº 0136/2022  

Pregão Sistema Registro de Preço 

nº 060/2022

Objeto: Registro de preços para futura 

e eventual aquisição de equipamentos 

e materiais elétricos destinados a 

manutenção dos poços artesianos deste 

município, com entrega dos envelopes 

até as 08h00min:00 horas do dia 

08/08/2022. Maiores informações pelo 

telefone (038) 3824-1356 - ou através 

do  e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br

 ou ainda na sede da Prefeitura Municipal 

de Rio Pardo de Minas - 25/07/2022.  

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ 

Processo 105/2022. Município de Abaeté/MG, localizado na Praça 
Amador Álvares, 167, Centro, inscrito no CNPJ 18.296.632/0001-00, 
torna público a abertura de Processo Licitatório 105/2022 objetivando 
o credenciamento de empresa para prestação de serviços com o 
 !" #$" %&'!'($&" )" &$*+,)&-.)/0'" 1+2#-3&-)" #$" 245,$'6" +&7)2'68" 2)6"

modalidades REURB-S e REURB-E neste município. Os interessados 
#$($&0'")%&$6$29)&" '6"#'5+!$29'6"2)" 6$#$"#)":&$1$-9+&)";+2-5-%),"

#$"<7)$9=>;?8"2'"@'&3&-'"#$"ABCC"D6"EEBFC"$"EFBCC")6"EGBCC")9="'"#-)"

CHICAIJCJJK";)-6" -21'&!)/L$6"$"$#-9),"5'!%,$9'"%'#$&0'"6$&"'79-#)6"
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Deladier da Costa

SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE

CRISTÁLIA/MG - SINDISMUC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Cristália/MG - SINDISMUC
convoca toda a categoria dos servidores
públicos municipais de Cristália/MG, na
base territorial do Município de Cristália/
MG, para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária que será realizada
no dia 27/08/2022, na Câmara Municipal
de Cristália, no seguinte endereço: Rua
Pedreira, 525, Centro, Cristália-MG - CEP
39.598-000, em primeira convocação às
09:00hs e em segunda às 09:30hs, com
qualquer número de presentes, para
tratarem a seguinte ordem do dia: I)
Ratificação da fundação do SINDISMUC;
II) Ratificação do Estatuto Social; III)
Deliberação acerca da substituição de dois
membros da Diretoria em razão de óbito;
e IV) Ratificação da eleição e posse da
Diretoria e Conselho Fiscal.

Cristália/MG, 25 de julho de 2022
CARLOS ROBERTO DA COSTA

Presidente do SINDISMUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG
Pregão Presencial nº 063/2022 . Torna público Reg. Preços
eventual aquisição de veículos através da Resolução SES/MG nº
8.096, 18 de abril de 2022 e a Resolução SES/MG Nº 8.097 DE 18
DE Abril de 2022, p/ transporte de pacientes eletivos e Equipes de
Saúde. Abertura às 08:30 horas do dia 10/08/2022. Inform.: (33)
3764-1252. Maria Ap. A. da Costa. Pregoeira.
Pregão Presencial  nº 064/2022 .  Torna público aquisição
de veículos através do Convênio de Saída nº 1491001594/
2022/SEGOV/PADEM, para uso nas atividades da Secretaria
Municipal de Obras, Planejamento e Urbanismo. Abertura às
08:30 horas do dia 11/08/2022. Inform.: (33) 3764-1252.
Maria Ap. A. da Costa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
Extrato de Contrato - Pregão Eletrônico 021/2022 - Torna público o extrato dos contratos de

fornecimento do PL 049/2022 PE 021/2022, obj: aquisição de equipamentos para manutenção

e conservação das Ubs's urbanas e rurais e equipamentos médico-hospitalares para a

reestruturação do bloco cirúrgico do Hospital Municipal -  Resolução SES/MG nº 7.325. Contrato

de fornecimento nº 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321/

2022, Fornecedores respectivamente: Atuante Comercial LTDA, Barrfab Industria Comercio

Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda, Bhdental Comercial Eireli,

Biomercantil Ltda, Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Eireli, Datamed Ltda, Elber Industria de Refrigeração Ltda, Gold Care Equipamentos

Hospitalares Ltda, Instramed Indústria Medico Hospitalares Ltda, JN Diagnostica Ltda-

EPP, Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Medico Hospitalares Eireli, M.K.R.

Comercio de equipamentos Eireli, Olidef CZ Ind e Com de Aparelhos Hospitalares Ltda,

TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda, Vital Medic Representações Comerciais

Ltda. Valor respectivamente: R$ 56.454,14, R$ 50.000,00, R$ 118.999,93, R$ 22.680,00, R$

10.758,00, R$ 13.996,00, R$ 24.960,00, R$ 25.878,00, R$ 71.880,00, R$ 46.640,00, R$

108.636,00, R$ 23.400,00, R$ 107.698,00, R$ 32.930,00, R$ 5.200,00. Contratante: Município

de Presidente Olegário. Data de Assinaturas: 12/07/2022. Vigência: 06 meses. Rhenys da

Silva Cambraia - Prefeito Municipal. Inf: www.po.mg.gov.br e 34 3811-1231.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA/MG 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA-Torna Público o 
aviso de licitação, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022, 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE AVIAMENTOS, TECIDOS E 
OUTROS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE-Credenciamento: 
09/08/2022 às 09h00min, Abertura 09/08/2022 às 09h15min. 
Interessados manter contato: (38) 3834-1748 pelo e-
mail: licitacao@novaporteirinha.mg.gov.br ou diretamente na sede do 
município, na Av. Tancredo de Almeida Neves, 260 – Centro. 

Nova Porteirinha-MG-25/07/2022 
Eulene Mendes Pereira-Pregoeira 

�

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação

Processo nº 0138/2022  

Pregão Sistema Registro de Preço 

nº 062/2022

Objeto: Registro de preço para futura e 

eventual aquisição de madeiras e outros 

materiais de consumo destinados às diversas 

secretarias deste município, com entrega 

dos envelopes até as 08h00min:00 horas 

do dia 10/08/2022. Maiores informações 

pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através 

do e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou 

ainda na sede da Prefeitura Municipal de 

Rio Pardo de Minas - 25/07/2022.  

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG 

Extrato de homologação. Processo Licitatório nº 112/2022, Tomada 

de Preços nº 012/2022. Objeto: “Prestação de serviços de 

recapeamento asfáltico, drenagem pluvial e sinalização viária na 

Rua Vereador Jesus Martins, no Município de Nova Serrana-MG. 

Foi ganhadora a licitante: ECR Empresa de Construção e 

Conservação rodoviária Ltda, CNPJ: 37.058.360/0001-54, que 

apresentou proposta com o valor de R$707.755,00 (Setecentos e 

sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)).  

Nova Serrana, 25 de julho de 2022 

Euzebio Rodrigues Lago/Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
Aviso de Cancelamento de Licitação. Processo Licitatório nº 058/2022. Pregão Presencial
para Registro de Preço n° 017/2022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada
na prestação de serviços e locação de veículos, máquinas e equipamentos, com condutor
e com fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva,
reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador para atender as necessidades
do município, em observância à discricionariedade administrativa, fica cancelado o
processamento do pregão em epígrafe diante da necessidade de novo estudo de mercado
visando maior eficiência na contratação. Novorizonte, 25 de julho de 2022. Cleber
Nascimento de Pinho - Prefeito Municipal.
Aviso de Cancelamento de Licitação. Processo Licitatório nº 059/2022. Pregão Presencial
n° 018/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de condução de
alunos da rede pública de ensino do município de Novorizonte/MG, em observância à
discricionariedade administrativa, fica cancelado o processamento do pregão em epígrafe
diante da necessidade de novo estudo de mercado visando maior eficiência na contratação.
Novorizonte, 25 de julho de 2022. Cleber Nascimento de Pinho - Prefeito Municipal.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 039/2022. Processo SEI nº: 
2300.01.0124212/2022-81. O Diretor Geral do 
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 039/2022. Processo SEI nº: 
2300.01.0124212/2022-81. O Diretor Geral do 
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG

PL nº50/2022 - TP nº16/2022
Obj: Prestação de serviço de construção 
de UBS na Comunidade de Bom Jesus 
do Oeste no Município de Conceição do 
Pará/MG - Entrega dos envelopes dia 
19/08/2022, às 09:00 hrs - Informações 
pelo tel (37)3276-1391 - Edital pelo site
www.conceicaodopara.mg.gov.br. 

Lucrécia Dias Miranda
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - MG
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços nº 011/2022
- Processo Administrativo nº 169/2022, empreitada tipo menor preço
global, destinada à seleção e contratação de empresa na área de
engenharia cível e/ou arquitetura para execução da drenagem pluvial
no bairro Vila Campanha no Município de Guaxupé/MG, com recursos
oriundos de transferência especial do Estado pelo acordo judicial de
reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais do rompimento
da barragem em Brumadinho. Com base no exame e parecer da
Assessoria Jurídica do Município de Guaxupé, a Tomada de Preços n.º
011/2022 - Processo Administrativo nº 169/2022 foi Homologada e foi
Adjudicada para a empresa JONATAS LOPES GARCIA ME, CNPJ nº
42.153.187/0001-03, sediada na Rua Pio XII, nº 306, sala 01, Várzea,
Caconde/SP, CEP: 13.770-000, com o valor de R$1.220,989,91
(um milhão, duzentos e vinte mil, novecentos e oitenta e nove
reais e noventa e um centavos). Guaxupé,25 de julho de 2022 -
Rafael Augusto Olinto - Secretário Municipal de Administração.

RELATÓRIO DE REVISÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Aos Administradores e Acionistas da Itaminas Comércio de Minérios S.A.
Sarzedo - MG
Revisamos o balanço patrimonial da Itaminas Comércio de Minérios S.A. 
(“Companhia”) em 31 de dezembro de 2021 e a respectiva demonstração 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
 !"#$!%&'#$!" !()*')!+),)!#! ' ,(-(*#!./"#!/)0& 1)!")2)3! 1)4#,)"#$!$#4!)!
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é emitir um 
, 1)25,*#!$#4, ! $$)$!" 6#/$2,)78 $!(#/294 *$!(#6!4)$ ! 6!/#$$)!, :*$;#<
Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de revisão. Essas normas requerem que a revisão seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança limitada de 
0& ! )$! " 6#/$2,)78 $! (#/294 *$! )+, $ /2)")$!  $2;#! 1*:, $! " ! "*$2#,7;#!
, 1 :)/2 <! =6)! , :*$;#!  $29! 1*6*2)")3! +,*/(*+)16 /2 3! )! */")>)78 $! )#!

ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A.  CNPJ: 18.752.824/0001-83
pessoal da Companhia e a aplicação de procedimentos analíticos aos 
")"#$!./)/( *,#$! 3!+#,2)/2#3!+,#+#,(*#/)6!6 /#$!$ >&,)/7)!"#!0& !&6)!
auditoria. Além disso, conforme determinado pelo IBRACON, aplicamos 
2)64?6!#$!+,#( "*6 /2#$!" !)&"*2#,*)!)"*(*#/)*$!@!, :*$;#!1*6*2)")3!:*$2#!0& !
não foi de nossa responsabilidade o exame de auditoria das demonstrações 
(#/294 *$! )/2 ,*#, $! ")! A#6+)/B*)<! C;#! , )1*D)6#$! &6)! )&"*2#,*)!  3!
consequentemente, não expressamos uma opinião de auditoria. Base 
para conclusão com ressalvas sobre as demonstrações contábeis: 
Investimentos: A#/E#,6 !C#2)!F'+1*()2*:)!/G!H!@$!" 6#/$2,)78 $!(#/294 *$3!
a Companhia possui participações em Sociedades controladas no montante 
" !IJ!KHH<KHL<MMN<!O!O"6*/*$2,)7;#!")!A#6+)/B*) não registrou no exercício 
de 20PQ!#$!, $&12)"#$!" ! 0&*:)1R/(*)$!+)2,*6#/*)*$3!)1?6!" !/;#!)+, $ /2),!
as demonstrações consolidadas em 31 de dezembro de 2021, bem como 
os saldos comparativos consolidados em 2020, conforme determina o CPC 
36 (R3) – Demonstrações Consolidadas. Consequentemente, não nos foi 

possível, nas circunstâncias, efetuar procedimentos alternativos de auditoria 
0& !/#$!+#$$*4*1*2)$$ !6 /$&,),!#!:)1#,!)" 0&)"#!")! 0&*:)1R/(*)!+)2,*6#/*)1!
e o valor dos investimentos no ativo não circulante, assim como os efeitos 
")!/;#! (#/$#1*")7;#! 6!"*: ,$#$! 1 6 /2#$!")$!" 6#/$2,)78 $! (#/294 *$!
da Companhia para 31 de dezembro de 2021 e saldos comparativos. 
Ausência de controle individualizado de bens e revisão da vida útil: A 
Companhia não mantém controle adequado dos bens do ativo imobilizado, 
no montante de R$ QSK<TKU<NTH3! /;#! B): /"#! *" /2*.()7;#! "#$! *2 /$! +#,!
6 *#!" !(B)+)$!" !(#/2,#1 !#&!#&2,#!"*$+#$*2*:#!" ! *" /2*.()7;#! */"*:*"&)1<!
Adicionalmente, a Administração não avaliou a vida útil econômica estimada 
" !()")!(#6+#/ /2 3!(#/E#,6 !, 0& ,*"#!+ 1)$!+,92*()$!(#/294 *$!)"#2)")$!
/#!V,)$*1<!W $$)!6)/ *,)3!2#,/)X$ !*/:*9: 1!)+1*(),!+,#( "*6 /2#$!)12 ,/)2*:#$!
para formar e emitir conclusão, como de fato não estamos emitindo, sobre os 
saldos do ativo imobilizado, das despesas de depreciação e da depreciação 
)(&6&1)")!+),)!#! ' ,(-(*#!./"#! 6!MQ!" !" D 64,#!" !PTPQ<!Conclusão 

sobre a revisão das demonstrações contábeis: Com base em nossa 
, :*$;#3!  '( 2#! 0&)/2#! )#$! )$$&/2#$! 6 /(*#/)"#$! /#! +),9>,)E#! YV)$ !
+),)! (#/(1&$;#! (#6! , $$)1:)$! $#4, ! )$! " 6#/$2,)78 $! (#/294 *$Z3! /;#!
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas 
" 6#/$2,)78 $! (#/294 *$! /;#! )+, $ /2)6! )" 0&)")6 /2 3!  6! 2#"#$! #$!
)$+ (2#$!, 1 :)/2 $3!)!+#$*7;#!+)2,*6#/*)1! !./)/( *,)!")![2)6*/)$!A#6?,(*#!
de Minérios S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
#+ ,)78 $! !#$!$ &$!%&'#$!" !()*')!+),)!#! ' ,(-(*#!./"#!/)0& 1)!")2)3!" !
)(#,"#!(#6!)$!+,92*()$!(#/294 *$!)"#2)")$!/#!V,)$*1<

Belo Horizonte, 08 de julho de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 MG 009485/F-0

 
Paulo Eduardo Santos - Contador CRC 1 MG 078750/O-3
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação

Processo nº 0137/2022  

Pregão nº 061/2022

Objeto: contratação de empresa destinada 

a locação de impressoras multifuncionais 

para manutenção das diversas secretarias 

deste município, com entrega dos 

envelopes até as 08h00min:00 horas do 

dia 09/08/2022. Maiores informações pelo 

telefone (038) 3824-1356 - ou através do  

e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou 

ainda na sede da Prefeitura Municipal de 

Rio Pardo de Minas - 25/07/2022.  

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA
- Pregão 01/2022 - Torna pública a
republicação do edital para sessão de licitação
na modalidade de Pregão Presencial, que tem
por objetivo o registro de preço para
contratação de serviços especializados,
continuados de vigia. Abertura às 13hs do dia
10/08/22. Edital à disposição na Câmara
Municipal, situada na Praça Dr Ultimo de
Carvalho, 68, 2º pavimento, Centro, Rio Pomba,
das 12 às 18hs, bem como no site https://
www.riopomba.mg.leg.br/transparencia/
licitacoes/pregao. Rio Pomba, 26/07/22. Ramon
Machado de Oliveira. Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - MG
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços nº
012/2022 - Processo Administrativo nº 182/2022, empreitada
tipo menor preço global, destinada à seleção e contratação de
empresa na área de engenharia elétrica e/ou arquitetura para
execução das instalações elétricas e serviços complementares
de Reforma da antiga Estação Ferroviária de Guaxupé/MG.
Com base no exame e parecer da Assessoria Jurídica do
Município de Guaxupé, a Tomada de Preços n.º 012/2022 -
Processo Administrativo nº 182/2022 foi Homologada e foi
Adjudicada para a empresa MARCO AURÉLIO PEREIRA
RODRIGUES, CNPJ nº 33.718.798/0001-60, sediada na Rua
Prefeito Trajano Marques, nº 203-A, centro, São Pedro da
União/MG, CEP: 37.855-000, com o valor de R$215.522,16
(duzentos e quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais e
dezesseis centavos). Guaxupé,25 de julho de 2022 -
Rafael Augusto Olinto - Secretário Municipal de Administração.
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Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código DACF-DB2E-9B19-996D.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG

Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 016/2022 - O Município de Augusto

de Lima/MG, torna público que fará realizar   Pregão Presencial Nº016/2022,

RP para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar, equipamentos

hospitalares, equipamentos odontológicos, máquinas e motores e outros, em

atendimento da Secretaria Municipal  de Saúde de Augusto De Lima. Tipo:

Menor  Preço p or Item.  Data de  entrega  dos envelopes d e Proposta e

Documentação: 09/08/2022, às 12:00h. 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 Henrique dos Passos - Prefeito  Municipal.
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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 088/2022, 
PROCESSO 144/2022, cujo objeto consiste no Registro de preços, 
por item, para eventual aquisição de Ferramentas para atender 
as necessidades das diversas Secretarias do Município 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 05/08/2022 às 8 horas e o início da disputa do 
pregão dar-se-á no dia 05/08/2022 às 9 horas. O Edital encontra-
se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.com.br 
(ID BANCO DO BRASIL 950554), 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-
2163 – 3839-2738, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8 às 18 horas, a 
partir do dia 26/07/2022.

Itabira, 25 de Julho de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022

O Município de Itaobim/MG - torna público que realizará l icitação na
Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por lote - para Registro
de preços para prestação de serviços funerários com fornecimento de material,
serviços de preparação do corpo e translado de corpos para atendimento das
famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social. A Abertura dos envelopes dar-se-á no dia:
09/08/2022, às 09h. As cópias do Pregão Presencial nº. 011/2022 - PAL Nº.
3819/2022, esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no Depto.
Municipal de Licitação - Rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39.625-000
- Itaobim/MG, Fone: (33) 3734-1157 e no site da Prefeitura
www.itaobim.mg.gov.br. Cláucio Melgaço Damasceno - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022
O Município de Itaobim/MG - torna público que realizará l icitação na
Modalidade Tomada de Preço nº. 006/2022 - Tipo: Menor Preço Global -
destinado à Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil, sob o regime de empreitada global para execução da Obra de Reforma
do PSF Alta Vista no Município de Itaobim/MG. A abertura dos envelopes dar-
se-á no dia 11/08/2022, às 09h. Cópias do Edital PAL Nº. 3860/2022 - Tomada
de Preços nº. 006/2022, esclarecimentos e informações no Depto. Municipal
de Licitação e Patrimônio, Rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39.625-000
- Itaobim/MG, Fones: (33) 3734-1157 ou 3734-1419 e no e-mail:
licitacao@itaobim.mg.gov.br. Edital disponível no site: www.itaobim.mg.gov.br.
Cláucio Melgaço Damasceno - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

Partes: Município de Machado/Megadec Distribuidora LTDA. Processo licitatório 
392/2021 Pregão 085/2021. Objeto: Alteração de valor dos itens CANJICA BRANCA 
500 GR E CACAU EM PÓ 500 GR, registrado pelo FORNECEDOR, no Pregão em 
epígrafe, em decorrência do equilíbrio-econômico. Vigência: 25/01/2023.

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

Partes: Município de Machado/ Ana Flávia Garcia Chagas - ME. Processo licitatório 
392/2021 Pregão 085/2021. Objeto: Alteração de valor dos itens FARINHA DE 
TRIGO 1 KG e MILHO DE PIPOCA 500 GR, registrados pelo FORNECEDOR, no 
Pregão em epígrafe, em decorrência do equilíbrio-econômico. Vigência: 25/01/2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
2º AVISO: PREGÃO ELETRÔNICO PMI/SMA/SUCON N° 053/2022, 
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 081/2022, Registro licitações-e 
Nº: 943430, cujo objeto consiste em: Contratação de empresa para 
 ! "#$%&'( ') *+,$&)'( '* -&*./'0/' )1*#1#*/'-2),"/'(&'/031 /1*&'

Norberto Honório Martins (Concha Acústica), Itabira/MG. A data 
limite para recebimento e abertura das propostas será dia 08/08/2022 
às 09h30min e início da disputa do pregão será dia 08/08/2022 às 
10h. O edital estará disponível através do site www.licitacoes-e.com.
br, no endereço: www.itabira.mg.gov.br !"#$%&' (& )$&*+,&$-*./&0 
1(2/*/+%$&34#0 5/./%&367+89 #: ,#(7$; +7$ +#'/./%&(# &%$&<=+ (# 
e-mail: contratositabira@yahoo.com.br, de 12h as 17h.

Itabira, 25 de julho de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão 
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ/MG 
Retificação do Processo nº 058/22, TP nº 07/22. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia civil para executar obra de pavimentação em 
PMF nas avenidas Tiradentes, Oito de dezembro e na Rua Montes Claros 
no Município de Ibiaí-Mg Sessão: 11/08/22 às 15:00 hs. Edital: Prefeitura, 
por e-mail: setordelicitacao.ibiai@hotmail.com, ou pelo site. 

Ibiaí-MG, 25/07/22. José Pedro Rodrigues Marçal/Presidente da CPL. 

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 089/2022, 
PROCESSO 145/2022, cujo objeto consiste na Aquisição de veículo 
0 KM tipo furgão, novo, 0 KM, tipo picape, veículo novo, 0 KM, 
tipo chassi cabine e veículo novo, 0 KM, 1.0 a 1.3 para atender as 
necessidades das diversas secretarias do Município de Itabira/
 !"#$%&'%()*#+,-&./0-0*1#*#*12*$/3$-45*1#$%&1.-&.*1#&%#6&*7%#
I – Termo de Referência do Edital. A data limite para recebimento e 
abertura das propostas será dia 05/08/2022 às 12 horas e o início da 
disputa do pregão dar-se-á no dia 05/08/2022 às 13 horas. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.
com.br (ID BANCO DO BRASIL 947326), 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 26/07/2022.

Itabira, 25 de julho de 2022.

Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão
Secretário Municipal de Administração

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 104/2022 - PREGÃO  PRESENCIAL 
Nº 028/2022 - SRP N° 025/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA/
MG, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
05/08/2022 as 08:30 hs, Licitação na modalidade de Pregão Presencial, do 
tipo Menor Preço por Item, tendo como objeto a contratação de empresa 
para futura e eventual prestação de serviços de serralheria, para atender 
as demandas das Secretarias do Município de Jaíba/MG,  Conforme 
 !" #$%#&'( !) #*+!,&+, !) -*) .-$,&/)  ) ! 0!) &+ 1*!) -$!"*+23 /) +*) !$, )
www.jaiba.mg.gov.br, esclarecimentos através do e-mail 
licitacoes@jaiba.mg.gov.br4) *0) +*) ! ,*5) - ) 6$#$,&'( !4) - ) ! 70+-&) &) ! 1,&8
feira de 08:00 as 12:00 hs, nos dias úteis, Jaíba/MG, 25 de julho de 2022. 
9 :%/*);*< !)=&25 !)8)>5 7* $5*)?%#$&/@
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO: PREGÃO ELETRÔNICO PMI/SMA/SUCON N° 099/2022 – 
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 165/2022, Registro licitações-e 
nº 952085, cujo Objeto consiste na Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços especializados em hospedagem, 
acolhimento e acompanhamento de pacientes em tratamentos de 
saúde oriundos do Município de Itabira agendados pela Secretaria 
Municipal de Saúde nas clínicas, hospitais, ambulatórios e 
outros serviços de saúde situados em Belo Horizonte/MG. A data 
limite para recebimento e abertura das propostas será dia 05/08/2022, 
às 09h30min e início da disputa do pregão será dia 05/08/2022, às 
10h. O edital estará disponível através do site www.licitacoes-e.com.
br, no endereço: www.itabira.mg.gov.br !"#$%&' (& )$&*+,&$-*./&0 
1(2/*/+%$&34#0 5/./%&367+89 #: ,#(7$; +7$ +#'/./%&(# &%$&<=+ (# 
e-mail: contratositabira@itabira.mg.gov.br., de 12 às 17 horas. 

Itabira, 25 de julho de 2022.
Gabriel Duarte de Alvarenga Quintão

Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Secretarias Municipais de: Transportes, Cidadania e Habitação 
e Educação e Tecnologia. Aviso de Licitação. Pregão Presencial 
SRP nº 20/2022. Processo de Compra nº 163/2022 – Tipo: Menor 
Preço por Lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO EM MÁQUINAS 
PESADAS E CAMINHÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 
Início da Sessão da disputa de preços às 09:00 horas do dia 
11-08-2022. EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na 
Superintendência de Suprimentos/Departamento de Licitações - 
situada na Rua da Contagem, nº 2.045 - Paracatuzinho, 
Paracatu-MG e no site da Prefeitura www.paracatu.mg.gov.br. 

Paracatu-MG, 25 de Julho de 2022 

DIEGO PORFIRIO DE ARAUJO – Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG 
Secretaria Municipal de Cidadania e Habitação. Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico SRP nº 25/2022. Processo de Compra nº 99/2022 – 
Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS 
DESENVOLVIDAS NO CRAS'S, CREAS, PROGRAMA FAMÍLIAS 
FORTES E SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.  Início 
da Sessão da disputa de preços às 09:00 horas do dia 08-08-2022 no 
Portal: Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET, no endereço 
eletrônico www.bbmnet.com.br, horário de Brasília - DF. EDITAL na 
íntegra: à disposição dos interessados na Superintendência de 
Suprimentos/Departamento de Licitações - situada na Rua da Contagem, 
nº 2.045 - Paracatuzinho, Paracatu-MG e no site da Prefeitura 
www.paracatu.mg.gov.br e www.bbmnet.com.br. 

Paracatu-MG, 22 de Julho de 2022 
Diego Porfírio de Araújo – Pregoeiro. 

SINDICATO TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE 
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DE

JUIZ DE FORA E REGIÃO-SINTRAPOSTO-MG
CNPJ: 21.178.819/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DE 2021 EM REAIS (R$)

+ RECEITAS OPERACIONAIS ....................................................... 459.026,22
+ RECEITAS FINANCEIRAS .......................................................... 16.063,57
- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA ............................................... 3.633,52
-DESPESAS OPERACIONAIS........................................................ 645.247,75
- DESPESAS TRIBUTARIAS ............................................................  40.246,24
- DESPESAS FINANCEIRAS .......................................................... 10.821,77
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ................................................... (224.859,49)

Juiz de Fora, 31 de dezembro de 2021
Paulo Guizellini - Presidente

Luiz G. Martinho - Tesoureiro
Marcelino de O. Ruela Neto - Contador CRCMG 39137

ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A. 
CNPJ n.º 32.897.005/0001-55 -  NIRE 31300125963 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A., 
 !"# $%#&#' (#' )*#' &!+' ,-!($.' (/' 012.' 3/' #(&#4.' +# #' 356.' 7#$44!' 8#(-#' 9:;<($#.' (#' =$&#&>' &>'
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“Companhia?@.' "!(A!"#&!+.' (#' B!4C#' #4-$;!' 3/.' D' E/' &!'
Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”) e da Cláusula 3.3 do Acordo de Acionistas da 
Companhia celebrado em 21 de maio de 2019, (“Acordo de Acionistas?@.'#' $(->;4#4'#'F++>CG >$#'
Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE?@' H*>' +>' 4># $%#4I' J+' E1K55' L!4#+' &!' &$#' 52' &>' #;!+-!'
&>' 2522.' (#' +>&>' &#' =!CM#(L$#.' ' #' :C' &>' &> $G>4#4' #+' +>;*$(->+' C#-N4$#+K' O$@' P!C#4' #+' "!(-#+'
dos administradores da Companhia; (ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da 
Companhia acerca da destinação dos resultados apurados nos exercícios; (iii) Eleição da Diretoria da 
=!CM#(L$#Q'>'O$A@)>C*(>4#RS!'; !G# '&!+'#&C$($+-4#&!4>+'&#'=!CM#(L$#'M#4#'!'>T>4"U"$!'+!"$# '&>'
2022. Observações Gerais:'E'V!+'->4C!+'&!'#4-$;!'EWW'&#'X>$'(/'YZ151.'&>'E6'&>'&>%>CG4!'&>'E[06' 
(“X>$' &#+' 8!"$>&#&>+' M!4' FR\>+”), a Companhia disponibiliza aos Acionistas os documentos 
relacionados aos itens incluídos na ordem do dia mencionada acima. 2. Observado o disposto no 
#4-$;!'E2Y'&#'X>$'&#+'8!"$>&#&>+'M!4'FR\>+.'+! $"$-#]+>'#!+'F"$!($+-#+'H*>'+>':%>4>C'4>M4>+>(-#4'
M!4'M4!"*4#RS!'#'>(-4>;#'&>'C#(&#-!'>'&!+'&!"*C>(-!+'H*>'"!CM4!A#C'!+'M!&>4>+'&!'4>+M>"-$A!'
4>M4>+>(-#(->' >;# .'M4>B>4>("$# C>(->'"!C'#(->">&<("$#'&>'6'O"$("!@'&$#+'&#'&#-#'&>'4># $%#RS!'&#'
F^,9Z'W'9C'&>"!44<("$#'&#'M#(&>C$#'&!'(!A!'"!4!(#AU4*+'O=,_`aE[@.'#'=!CM#(L$#'#&C$-$4I.'>C'
caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários 
+>C' #' (>">++$&#&>' &>' 4>"!(L>"$C>(-!' &>' :4C#' &#+' #++$(#-*4#+' !*' &>' "bM$#+' #*->(-$"#&#+.' >C'
B!4C#-!' cad.' A$#' >]C#$ Z' F' =!CM#(L$#' "!(:4C#4I' !' 4>">G$C>(-!' &!+' &!"*C>(-!+.' G>C' "!C!'
a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as 
4>"!C>(&#R\>+' &#+' #*-!4$&#&>+' (!+' "*$&#&!+' #&>H*#&!+' &>' +>;*4#(R#' >' L$;$>(>.' H*>' -#CGNC'
deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes 
&#',4;#($%#RS!'e*(&$# '&>'8#f&>'>'&!'e$($+-N4$!'&>'8#f&>Z'7> !'g!4$%!(->.'22'&>'h* L!'&>'2522Z'
Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Diretor Administrativo.

 

Central de Cumprimento de Sentença,Centrase-Edital de Intimação - Com Prazo de Trinta 
Dias. O Dr. Fernando Lamego Sleumer,Juiz de Direito da CENTRASE,da Comarca de Belo 
Horizonte,Faz Saber a todos quantos o conhecimento do presente deva pertencer que, por este 
Juízo e Secretaria,tem andamento os autos de Cumprimento de Sentença,requerida por Porto 
Seguro Companhia de Seguros Gerais,CNPJ:61.198.164/0001-60 contra Marli Elisabete da Silva, 
CPF: 343.541.236-49 e Túlio Vinícius Silva Santos, CPF: 091.879.576-12, processo nº 5067718-
48.2022.8.13.0024. E estando a executada Marli Elisabete Da Silva em lugar incerto e não sabido, 
expediu-se o presente Edital para Intimá-la, para pagamento em 15 dias, no valor de R$ 23.583,49 
(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), atualizados em, 
12/04/2022. Não havendo pagamento no prazo de concedido, incidirá multa de 10% sobre o valor 
do débito, acrescido de honorários sucumbenciais de 10% nos termos do § 1º do art. 523 do 
CPC. Fica a executada, ainda, intimada do prazo de 15 dias, para interposição de impugnação, 
independentemente do pagamento, contado do decurso do prazo estabelecido no art. 523 do CPC. 
 !"#$%$&"!'!()!$&*+,-./0%$(/$1%"2/$0/$3!-$!$/45/0%$!2$,%./,$0!$.%')*2!6$7!,%$8%"-9%()!:$;<$
de junho de 2022. Eu, Gracielle Aline Sabino e Oliveira, Escrivã, Judicial, o subscrevi e assino.
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