24 JUL 2021

BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA
Aviso de Publicação Pregão Eletrônico nº022/2021, Processo nº090/2021. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA-MG, por intermédio da Divisão de Compras
Licitações, Contratos e Convênios, realizará a Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico, em sessão a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital
(www.licitardigital.com.br) no dia 06 de agosto de 2021, às 09h30. RECEBIMENTO
DE PROPOSTAS: ATÉ AS 09:30 HORAS DO DIA 06/08/2021. Refere-se à “AQUISIÇÃO
FRACIONADA DE SERINGAS E AGULHAS PARA VACINAÇÃO DE COVID”. Cópias do edital
poderão ser obtidas no endereço supra e nos sites www.licitardigital.com.br e www.
paraopeba.mg.gov.br. Informações através do telefone: 031-3714-1442, no horário de
13:00 às 17:00 horas e através do email licitacaoparaopebamg@paraopeba.mg.gov.br.
Paraopeba/MG 23 de julho de 2021. Jose Valadares Bahia - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE ERRATA
Edital de Pregão Presencial
Registro de Preços: n° 056/2021
O Município de Nova Lima, torna
público através de sua Pregoeira,
que devido impugnação do Edital
de Pregão Presencial Registro de
Preços: n° 056/2021, tendo como
objeto a eventual aquisição de carnes, peixes e embutidos para atender as Secretarias Municipais de
Desenvolvimento Social e Políticas
Públicas e Educação do Município
de Nova Lima, a correção da alínea
“e” do item 4 do Termo de Referência. A errata estará disponível para
ser retirada no site www.novalima.
mg.gov.br, em Portal da Transparência/Publicações.
Nova Lima, 23 de julho de 2021.
A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIUMHI
AVISO DE LICITAÇÃO –
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº81/2021 – PREGÃO
ELETRÔNICO NO REGISTRO
DE PREÇOS Nº50/2021
O

Município

de

Piumhi/MG,

pessoa jurídica de direito público
interno,
o

inscrito

no

CNPJ

nº16.781.346/0001-04,

sob
torna

público que realizará a licitação
na

modalidade

PREGÃO

ELETRÔNICO

NO

DE

Nº50/2021,

PREÇOS

REGISTRO
tipo

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro de
Preço - nº 93/2021
O Município de Nova Lima torna
público, que fará realizar o Pregão
Presencial Registro de Preço - nº
93/2021. Objeto: Aquisição de ferramentas para manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais
e na unidade da Secretaria Municipal
de Educação do Município de Nova
Lima, destinando 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. Data de realização
05/08/2021 às 09:00 h. O edital
poderá ser retirado no site www.
novalima.mg.gov.br, em Portal da
Transparência/Publicações.
Nova Lima, 23 de julho de 2021.
Fernanda, Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO
DE SÃO JOAO BATISTA DO GLÓRIA/
MG - CNPJ nº 18.241.778/0001-58, TORNA
PÚBLICO que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
16/2021, para o REGISTRO DE PREÇOS
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, com
intuito de atender às necessidades de todas
as Secretarias e convênios deste Município,
conforme descrito na cláusula 1ª do Edital.
Recebimento das propostas e habilitação
será até o dia 05/08/2021 às 08h30min e a
abertura das propostas e sessão do Pregão
Eletrônico para disputa no dia 05/08/2021
às 08h31min, quando o pregoeiro designado
dará início aos trabalhos, regendo-se o
presente certame pelas normas das Leis
Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, Lei
Complementar nº 123/2006, Decretos
Municipais nº 1.045/2006 e 1.046/2006 e
demais legislações aplicáveis à espécie.
Para retirada do Edital. Local: Dep. de
Licitação ou por meio do sítio:
www.gloria.mg.gov.br - Informações pelo
telefax: PABX: (35) 3524-0908 - Rafael de
Simone e Souza - Pregoeiro

menor preço por lote, visando
o Registro de preços para a
aquisição futura e eventual de
vigas metálicas em atendimento
às necessidades da secretaria de
obras desta Prefeitura. A data ﬁnal
de acolhimento das propostas será
até as 8h59 do dia 12/08/2021 e
o início da sessão de lances às 9h
da mesma data, nos termos da Lei
nº10.520/02 e demais legislações
aplicáveis à espécie. Informações
através

do

site:

https://licitanet.

com.br e/ou http://prefeiturapiumhi.
mg.gov.br/editais/, ou na sede da
Prefeitura, das 8h às 12h, pelo
telefone (37)3371-9222. Dr. Paulo
César Vaz – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIUMHI
AVISO DE LICITAÇÃO –
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº80/2021 – PREGÃO
ELETRÔNICO NO REGISTRO
DE PREÇOS Nº49/2021
O

Município

de

Piumhi/MG,

pessoa jurídica de direito público
interno,
o

inscrito

no

CNPJ

nº16.781.346/0001-04,

sob
torna

público que realizará a licitação
na

modalidade

PREGÃO

ELETRÔNICO NO REGISTRO DE
PREÇOS Nº49/2021, tipo menor
preço por lote, visando o Registro
de

preços

para

a

aquisição

futura e eventual de ferragens
e tubos, para atendimento às
necessidades

desta

Prefeitura.

A data ﬁnal de acolhimento das
propostas será até as 8h59 do dia
11/08/2021 e o início da sessão
de lances às 9h da mesma data,
nos termos da Lei nº10.520/02 e
demais

legislações

aplicáveis

à

espécie. Informações através do
site:

https://licitanet.com.br

e/ou

http://prefeiturapiumhi.mg.gov.br/
editais/, ou na sede da Prefeitura,
das 8h às 12h, pelo telefone
(37)3371-9222. Dr. Paulo César Vaz
– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 43/2021
- O Município de Presidente Olegário torna
pública a realização do PL 073/2021 - PE 043/
2021 - SRP 024/2021 no dia 05 de agosto de
2021 às 09 horas, cujo objeto é o registro de
preços para contratação de empresa para prestação
de serviços laboratoriais para realização de exames
covid-19 (sars-cov-2), biologia molecular
pesquisa por rt-pcr em tempo real. O pregão será
realizado no portal da Licitanet, disponibilizado
no sítio https://licitanet.com.br/ - O edital e
eventuais prorrogações estão disponíveis no
Sítio Oficial da Prefeitura disponibilizado no
sítio, https://po.mg.gov.br/licitacoes - Betânia
Cristina de Paulo Viana - Pregoeira Titular.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro de
Preço - nº 061/2021
O Município de Nova Lima torna
público, que fará realizar o Pregão
Presencial Registro de Preço - nº
061/2021. Objeto: Eventual aquisição de uniformes para atender aos
trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e
Serviços urbanos, com a finalidade
de padronizar, identificar e dar segurança aos trabalhadores, destinando
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. Data de
realização 06/08/2021 às 09:00 h.
O edital poderá ser retirado no site
www.novalima.mg.gov.br, em Portal da Transparência/Publicações.
Nova Lima, 23 de julho de 2021.
Erica, Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIUMHI – AVISO DE
LICITAÇÃO – PROCESSO
LICITATÓRIO Nº78/2021 –
PREGÃO ELETRÔNICO NO
REGISTRO DE PREÇOS
Nº48/2021
O
Município
de
Piumhi/MG,
pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob
o
nº16.781.346/0001-04,
torna
público que realizará a licitação
na
modalidade
PREGÃO
ELETRÔNICO NO REGISTRO DE
PREÇOS Nº48/2021, tipo menor
preço por lote, visando o Registro
de preços para aquisição futura
e eventual de CBUQ – Concreto
Betuminoso Usinado a Quente
e Emulsão asfáltica RR-1C
para a manutenção das vias do
Município de Piumhi. A data ﬁnal
de acolhimento das propostas será
até as 8h59 do dia 09/08/2021 e
o início da sessão de lances às 9h
da mesma data, nos termos da Lei
nº10.520/02 e demais legislações
aplicáveis à espécie. Informações
através do site: https://licitanet.
com.br e/ou http://prefeiturapiumhi.
mg.gov.br/editais/, ou na sede da
Prefeitura, das 8h às 12h, pelo
telefone (37)3371-9222. Dr. Paulo
César Vaz – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO PARDO DE MINAS/MG

RETIFICAÇÃO
Processo nº 118/2021
Pregão nº 060/2021
O Município de Rio Pardo de Minas/
MG, torna público RETIFICAÇÃO
do edital/ anexos do Processo nº
118/2021 - Pregão 060/2021, Objeto:
Contratação de empresa destinado
ao fornecimento de massa asfáltica
tipo CBUQ - Concreto Betuminoso
Usinado a Quente para manutenção
das vias urbanas deste município,
com entrega dos envelopes até as
08:00:00 horas do dia 05/08/2021.
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 - 23/07/2021.
Astor José de Sá - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRA DO ANTA/MG
Aviso de Licitação. Processo nº 243/2021 Pregão Presencial n° 11/2021. Tipo menor
preço por item. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de
combustível Diesel S10 com cessão de tanque
de combustível com capacidade mínima de
7.500 (sete mil e quinhentos) litros em regime
de comodato. A data de início e abertura dos
envelopes será 09/08/2021 às 8h30. O edital
e seus anexos estão disponíveis no site:
www.pedradoanta.mg.gov.br - Pedra do
Anta, 23/07/2021. Aleffy Henrique V. Lopes
- Pregoeiro.

HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ
CONCURSO PÚBLICO -EDITAL N° 01/2020 – O Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí
torna público o Decreto nº 5678/2021, de 22/07/2021, cujo objeto é a revogação do Decreto nº
5202/2020, de 21/05/2020, que suspendeu temporariamente o Concurso Público Edital nº 01/2020
na fase em que se encontrava. Maiores informações, bem como a íntegra do Decreto, encontra-se
afixada na Sede da Autarquia, situada à Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, n° 250,
Rosário, CEP: 36.280-000, Carandaí/MG, horário de expediente (exceto aos sábados, domingos e
feriados): 9h às 11h e 13h30min às 16h - Telefone: (32) 3361-1481, nos sites www.hospital.
carandai.mg.gov.br e www.carandai.mg.gov.br, no site da empresa organizadora – www.exame
consultores.com.br, no Mural localizado no Saguão da Prefeitura Municipal de Carandaí e no
Mural do Terminal Rodoviário de Carandaí, Carandaí/MG, 22/07/2021. Denilson Hermes da
Cunha-Diretor Presidente Interino. Comissão Especial do Concurso Público-Portaria nº 017/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO/MG
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AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São
Francisco/MG torna público que
fará realizar Processo Licitatório
nº 056/2021 na modalidade Pregão
Presencial nº 007/2021, cujo objeto
prevê o Registro de Preços para
futuras e eventuais aquisições de
vidros e divisórias para reposição,
manutenção e conservação dos
prédios
públicos,
devidamente
instalados, destinados a atender
as necessidades das Secretarias
Municipais
da
Administração
Pública do Município de São
Francisco/MG, a serem realizadas de
forma parcelada. Credenciamento:
10/08/2021: de 08:00 hs às 08:30
hs. Início da Sessão Pública:
09:00 horas. Ass.: Miguel Paulo
Souza Filho - Prefeito Municipal.
Informações e Esclarecimentos:
(38) 992440099 ou via e-mail:
licitacao@prefeituradesaofrancisco.
mg.gov.br. Consulta ao Edital: www.
prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica
a todos os interessados que fará no dia 16 de agosto de 2021 às 9h no Salão
Nobre Humberto Hardman Henriques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro,
Cataguases/MG, a abertura do Processo Licitatório nº 147/2021 na modalidade
Tomada de Preços nº 007/2021, Tipo Menor Preço Global, para contratação de
empresa para reforma da Creche Popular, Cataguases/MG conforme consta no
edital e seus anexos. Valor estimado: R$ 281.620,61. Os interessados poderão
adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes e qualquer
dúvida entrar em contato através do e-mail: licitacao@cataguases.mg.gov.br.
Cataguases, 21 de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de Cataguases.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021 - UASG 984305
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registrar preços para futura e eventual
contratação de empresas para aquisição de materiais e equipamentos de
processamento de dados para atender aos setores da Prefeitura de Cataguases.
Data de realização: 11 de agosto de 2021, às 9h. Valor estimado: R$ 140.309,43.
Disponibilidade do Edital: sede da Prefeitura Municipal de Cataguases/MG na
Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, por e-mail no seguinte endereço:
pregaocataguases@gmail.com e pelo portal de compras do Governo Federal:
www.comprasgovernamentais.gov.br. Todas as referências de tempo
obedecerão ao horário de Brasília. Informações através do e-mail acima.
Cataguases, 22 de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de Cataguases.

INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO
Edital nº: 050/2021. Processo SEI nº:
2300.01.0093369/2021-03. O Diretor Geral do
Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG,
no uso de suas atribuições, à luz do art. 49 da
Lei Federal n.º 8.666/93, por motivo de ordem
administrativa,
MANIFESTA A INTENÇÃO DE
REVOGAR a TOMADA DE PREÇOS para Execução
dos serviços de estabilização de talude de corte no
Km 113,3 da Rodovia MG-108, no trecho Pocrane Entrº BR-474. A execução dos serviços descritos está
restrita ao âmbito de circunscrição da 29ª URG do
DER/MG - Manhumirim. Fica assegurado o direito
ao contraditório e ampla defesa aos interessados, a
ser exercido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data desta publicação, nos termos do § 3.º
do artigo 49 da mencionada lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - 110/2021
AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 110/2021 -RP088/2021 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TERRITORIAL
PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL
GEORREFERENCIADA COM A CRIAÇÃO DE MAPA MDT
E MDS, CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO EM TODO
O PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL, ORTOFOTOS E
PERFILAMENTO A LASER DE TODO O TERRITORIO
MUNICIPAL, BEM COMO LICENCIAMENTO DE USO
PERMANENTE DO SISTEMA GEORREFERENCIADO
- SIG (COM IMPLANTAÇÃO) E ATUALIZAÇÃO DA
PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA PLENO USO
DA CONTRATANTE, CONFORME QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS. Data da Sessão de Disputa de
Preços: Dia 18/08/2021 às 09:00 horas. Local: DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo
encontra-se disponível nos sites: https://araguari.mg.gov.br/licitações.
Maiores informações no Departamento de Licitações e Contratos, na
Rua Virgílio de Melo Franco nº 550, ou pelo telefone (0**34) 36903280. Araguari, 22 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021
O Município de Itaobim/MG - torna público a Retificação do Edital, fazendo
alteração no Termo de Referência e colocando todas as adequações necessárias
não alterando a data de abertura dos envelopes, referente ao Processo Licitatório
nº 079/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 042/2021 - Tipo: menor
preço por lote - para *Contratação de empresa especializada na implantação de
Solução Tecnológica de Processo Administrativo Eletrônico (virtualização
eletrônica e digital) que contemple gestão integrada de informações, documentos
e processos, modelagem, mapeamento, otimização, automatização e
implantação de processos institucionais bem como consultoria objetivando a
construção do Escritório de Processos, para atender as demandas da Prefeitura
Municipal de Itaobim, bem como do cidadão, através de registro de preços.
*Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento, organização, digitalização, indexação, digitação e descarte e/
ou eliminação seletiva de documentos para atender as demandas da Prefeitura
Municipal de Itaobim, bem como do cidadão no sistema registro de preços.
Abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 04/08/2021, às 09:00 horas. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 042/2021 - PAL Nº 079/2021, esclarecimentos e informações
poderão ser obtidos no Departamento Municipal de Compras e Licitação - Rua
Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39.625-000 - Itaobim/MG, Fone: (33) 37341157, E-mail: licitacao@itaobim.mg.gov.br, edital disponível no site:
www.itaobim.mg.gov.br. Cláucio Melgaço Damasceno - Pregoeiro.

MÉLIUZ S.A. - COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME n° 14.110.585/0001-07 - NIRE 3130011265-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas (“Acionistas”) da Méliuz S.A. (“Companhia”) a se reunirem na
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo
124 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) e da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 481”), no dia 23 de agosto de 2021, às 14:00 horas, por meio de plataforma digital
indicada no Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia (“Manual” e “Plataforma
Digital”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”): (a) aprovar a atualização da
redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital
social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de julho de
2021; (b) aprovar o desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1
(uma) ação ordinária para 6 (seis) ações ordinárias, sem modificação do valor do capital social ou dos
direitos conferidos pelas ações a seus titulares, com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número de ações ordinárias em que se encontra dividido o
capital social; (c) aprovar a alteração dos parágrafos 4º e 8º do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia,
com o intuito de implementar melhorias conforme detalhadas no Manual; (d) deliberar sobre a atualização
e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso
aprovadas. Informações Gerais 1. Documentos à Disposição dos Acionistas. Os documentos
pertinentes à Ordem do Dia a serem analisados ou discutidos na AGE, incluindo este Edital de
Convocação, o Manual (o qual inclui informações detalhadas sobre as matérias da Ordem do Dia bem
como as regras e procedimentos para participação e/ou votação a distância na AGE), bem como aqueles
exigidos nos termos do §6º do artigo 124 e §3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 6º da Instrução
CVM 481, encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas: (i) na página de Relações com Investidores
da Companhia na rede mundial de computadores (ri.meliuz.com.br), bem como na sua sede social, (ii) na
página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br); (iii) na página da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão art. 6º na rede mundial de computadores (www.b3.com.br). 2. Participação dos Acionistas
na AGE. Conforme autorizado pelo §3º do Artigo 21-C da Instrução CVM 481, e, tendo em vista as
medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia do COVID-19
(coronavírus), a AGE será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual os Acionistas
poderão participar da AGE: (a) votando virtualmente, por meio da Plataforma Digital; ou (b) votando a
distância, por meio do envio de Boletim de Voto a Distância (“Boletim de Voto”). 3. Votação a Distância.
Os Acionistas poderão exercer o direito de voto por meio do envio do Boletim de Voto, até 16 de agosto
de 2021 (inclusive): (i) ao escriturador das ações de emissão da Companhia, (ii) aos seus agentes de
custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário
central; ou (iii) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, o Acionista deve observar as
regras previstas na Instrução CVM 481 e os procedimentos descritos no Manual. 4. Participação via
Plataforma Digital. Os Acionistas poderão, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído
nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, participar virtualmente da AGE por meio da
Plataforma Digital. Nesse caso, o Acionista poderá: (i) simplesmente participar da AGE, tenha ou não
enviado o Boletim de Voto; ou (ii) participar e votar na AGE, observando-se que, quanto ao Acionista que
já tenha enviado o Boletim de Voto e que, caso queira, vote na AGE, todas as instruções de voto do
referido Acionista recebidas por meio de Boletim de Voto, devem ser desconsideradas. Para participarem
virtualmente da AGE por meio da Plataforma Digital, os Acionistas deverão enviar solicitação à
Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico ri@meliuz.com.br, até 2 (dois) dias antes da data de
realização da AGE (isto é, até às 14:00 horas do dia 21 de agosto de 2021). A solicitação deverá estar
acompanhada da identificação do Acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador
constituído que comparecerá à AGE, incluindo os nomes completos e o CPF ou CNPJ (conforme o caso),
além de e-mail e telefone para contato, bem como os documentos necessários para a sua participação,
conforme esclarecimentos no item 5 abaixo. Visando à segurança da AGE, o acesso ao sistema eletrônico
será restrito aos Senhores Acionistas da Companhia que se credenciarem no prazo previsto (isto é, até às
14:00 horas do dia 21 de agosto de 2021), nos termos do Manual. Dessa forma, caso os Senhores
Acionistas não enviem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido, não será possível que a
Companhia garanta a participação de tais acionistas remotamente na AGE. Após recebida a solicitação e
verificados, de forma satisfatória, os documentos apresentados, será enviado para o e-mail informado ou,
em sua ausência, para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo
remetido apenas um convite individual por solicitante. Caso o Acionista que tenha solicitado devidamente
sua participação, não receba o e-mail com as instruções para acesso e participação na AGE com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da sua realização (ou seja, até às 14:00 horas do dia 22
de agosto de 2021), deverá entrar em contato com a Companhia pelo e-mail ri@meliuz.com.br, antes das
18:00 horas do dia 22 de agosto de 2021, a fim de que lhe sejam reenviadas as suas respectivas instruções
para acesso. O link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis, e não
poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização do Acionista. A Companhia
também solicita a tais acionistas que acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 minutos de
antecedência em relação ao horário previsto para início da AGE, a fim de permitir a validação do acesso e
participação de todos os acionistas que dela se utilizem. 5. Documentos Necessários para a Participação.
Conforme detalhado no Manual, para sua participação, seja pessoal ou por procurador. O Acionista poderá
participar diretamente ou por representante legal ou procurador devidamente constituído, sendo que as
regras para outorga de procuração encontram-se detalhadas no Manual. Para orientações detalhadas
acerca da documentação exigida para a participação do Acionista (pessoa física, pessoa jurídica e fundos
investimento) na AGE, vide o Manual, o qual se encontra disponível (i) na página de Relações com
Investidores da Companhia na rede mundial de computadores (ri.meliuz.com.br), bem como na sua sede
social, (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br); (iii) na página da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de computadores (www.b3.com.br). 6. Informações
Adicionais. A Companhia não se responsabiliza por qualquer erro ou problema operacional ou de
conexão que o Acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que não esteja
sob o controle da Companhia e que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do Acionista na
AGE por meio da Plataforma Digital. Os Acionistas que solicitem sua participação por meio eletrônico
deverão se familiarizar previamente com o uso da plataforma digital, bem como garantir a compatibilidade
de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por vídeo e áudio). Sem
prejuízo da possibilidade de participar e votar na AGE, conforme instruções contidas neste Edital de
Convocação e no Manual, a Companhia recomenda aos seus acionistas que utilizem e seja dada
preferência ao Boletim de Voto para fins de participação na AGE, evitando que problemas decorrentes
de equipamentos de informática ou de conexão à rede mundial de computadores dos acionistas
prejudiquem o exercício do seu direito de voto na AGE. Belo Horizonte, 24 de julho de 2021. Ofli
Campos Guimarães - Presidente do Conselho de Administração.

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 E6FF-1605-0E1B-0541.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 116/2019. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fronteira - Contratada: COBE
CONSTRUTORA BRASIL EIRELI. Objeto do Aditivo: Acréscimo do
valor de R$ 69.871,89 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais
e oitenta e nove centavos). Fronteira, 23 de julho de 2021.
Sérgio Paulo Campos - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE/MG - Tomada de Preços Nº 0002/2021 Processo Licitatório Nº 0063/2021 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra
de saneamento conforme projeto FUNASA, que visa o fornecimento de material e mão de
obra especializada para ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município
de Pocrane/MG. Prazo para o recebimento dos envelopes de propostas e documentação: Até
o dia 12/08/2021, ás 13:30 horas, Local para apresentação dos Envelopes de Propostas e
Documentação: Rua Nilo Moraes Pinheiro, 322, Centro, Pocrane - MG. Contatos: 33 33161112 e Email: licitacao@pocrane.mg.gov.br. Pocrane, 23, julho 2021. Ivan Claudio de
Figueiredo Comissão Permanente de Licitação - Ernane José de Macedo/Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG - Torna público o Processo Licitatório
nº 078/2021, Pregão Presencial nº 020/2021. Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de confecções de apostilas para o módulo do
ensino a distância da educação infantil e fundamental, para o ano letivo de
2021 das escolas municipais de Novorizonte/MG. Abertura da sessão: 09/
08/2021 às 09h00min. Edital disponível através do e-mail:
licitacaonovorizonte@gmail.com - Pregoeira Oficial: Ana Clara Santos Cardoso.

HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ
CONCURSO PÚBLICO -EDITAL N° 01/2020 – O Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí
torna pública a Portaria nº 101/2021, de 23/07/2021, cujo objeto é a revogação da Portaria nº
69/2020, de 22/05/2020, que suspendeu temporariamente o Concurso Público Edital nº 01/2020
na fase em que se encontrava. Maiores informações, bem como a íntegra da Portaria, encontra-se
afixada na Sede da Autarquia, situada à Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, n° 250,
Rosário, CEP: 36.280-000, Carandaí/MG, horário de expediente (exceto aos sábados, domingos e
feriados): 9h às 11h e 13h30min às 16h - Telefone: (32) 3361-1481, nos sites www.hospital.
carandai.mg.gov.br e www.carandai.mg.gov.br, no site da empresa organizadora – www.exame
consultores.com.br, no Mural localizado no Saguão da Prefeitura Municipal de Carandaí e no
Mural do Terminal Rodoviário de Carandaí, Carandaí/MG, 23/07/2021. Denilson Hermes da
Cunha-Diretor Presidente Interino. Comissão Especial do Concurso Público-Portaria nº 017/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ
Extrato do Contrato nº 042/2021 do Processo Licitatório nº 046/2021, Pregão
Eletrônico nº 017/2021. Objeto: Aquisição de 02 veículos zero km,
capacidade mínima para 5 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, ano/
modelo mínimo 2020/2021, para atender a demanda da Secretaria de
Assistência Social nos termos do Convênio 893978/2019, do Ministério da
Cidadania. Empresa vencedora: Rio Doce Comércio de Veículos Ltda, CNPJ:
13.426.763/0001-40. Valor total R$ 101.900,00 (cento e um mil e novecentos
reais). Vigência até 31 de dezembro de 2021. Osvaldo de Souza Maia - Pref.
Municipal - São Gonçalo do Pará, 23 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial Nº 05/2021 – Processo de Compra nº 97/2021
- O Superintendente de Licitações e Contratosda Prefeitura
Municipal de Paracatu, torna público que por motivo de ORDEM
ADMINISTRATIVA a abertura do Pregão Presencial Nº 05/2021,
anteriormente marcada para o dia 26 de Julho de 2021, às nove
horas, fica ADIADA para o dia 04/08/2021, às 09:00h. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone (38) 3679-0300
ramal 0333 e no site da Prefeitura www.paracatu.mg.gov.br.
Paracatu (MG), 23 de julho de 2021.
Luiz Gustavo Netto Jordão
Superintendente de Licitações e Contratos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS
TRABALHADORES GERDAU MINA VÁRZEA DO LOPES E MINA MIGUEL
BURNIER 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 AÇOMINAS S/A, associados ou não ao
Sindicato, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, nos dias 28, 29 e 30 de
julho/2021, a realizar-se no auditório da empresa, a saber, no dia 28 de julho de 2021 na
Mina Miguel Burnier a primeira assembleia com primeira chamada às 07h30min e
segunda chamada às 08h00min, e segunda assembleia com primeira chamada às 15h30min
e segunda chamada às 16h00min. No dia 29 de julho de 2021 na Mina Miguel Burnier a
primeira assembleia com primeira chamada às 07h30min e segunda chamada às
08h00min, e segunda assembleia com primeira chamada às 08h30min e segunda chamada
às 09h00min, na Mina Várzea do Lopes, assembleia única com primeira chamada às
15h30min e segunda chamada às 16h00min. No dia 30 de julho de 2021 na Mina Várzea
do Lopes a primeira assembleia com primeira chamada às 07h30min e segunda chamada
às 08h00min, a segunda assembleia com primeira chamada às 08h30min e segunda
chamada às 09h00min e a terceira assembleia com primeira chamada às 15h30min e
segunda chamada às 16h00min. A assembleia é chamada para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: I - Deliberação e votação sobre a proposta da empresa para acordo referente
ao processo de número 0010802-11.2018.5.03.0069 (Vara do Trabalho de Ouro Preto),
que trata de adicional noturno; II - Outros assuntos de interesse da categoria profissional.
Seu resultado será comunicado aos trabalhadores pelos canais de divulgação do Sindicato.
Congonhas/MG, 24 de julho de 2021. Rafael Ribeiro de Ávila, Presidente.

AVISO
CHAMADA PÚBLICA
Nº 467/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará Chamada Pública com vista ao credenciamento
das empresas especializadas interessadas em prestar serviços de
consultas; exames e procedimentos de oftalmologia, da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, de acordo com as diretrizes
do Sistema Único de Saúde - SUS.O Edital encontra-se a disposição na
Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada
nesta cidade na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, 3º andar Prédio 2, bairro Santa Mônica, de segunda a sexta, em dias úteis, das
12h às 17h, e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega
dos Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na
Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada
nesta cidade na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, 3º andar Prédio 2, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 30/
12/2021.Uberlândia-MG, 23 de julho de 2021.GLADSTONE RODRIGUES
DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO P. L. nº 51/21, P.E. nº 17/21. Obj.; Forn. de
Materiais Permanentes (mesas e computadores Desktop) para atendim. das
atividades da Sec. Mun. Assistência Social, espec. os serviços do CRAS, CREAS,
SCFV e Progr. Bolsa Família, Portaria nº369, de 29/04/2020. Contratada: Infolab
Dist. LTDA, CNPJ: 02.799.407/0001-56. V. total: R$4.080,00. Trem Barato Eletrom. e
Serv. Admin. Eireli, CNPJ: 38.427.451/0001-82. V. total: R$24.600,00.
Danilo W. Veloso Prefeito. 21/07/2021.

ANUNCIE AQUI

(31) 3236-8001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG
Extrato da Ata nº 018/2021
Partes: Município de Machado / Ericorp Empreendimento Imobiliario Eireli, CNPJ nº
31.684.763/0001-22. Processo: 083/2021. Registro de Preços n.º 020/2021. Objeto:
futura e eventual contratação de empresa especializada Aquisição de máscara
cirúrgica infantil. Valor do Fornecedor: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).
Assinatura: 07/07/2021. Vigência: 1 (um) ano, contados da data de publicação da
presente Ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG

EXTRATO DE CONTRATO P.L. nº 51/21, P.E. Nº 17/21. Obj.; Forn. de Materiais
Permanentes (mesas e computadores Desktop) para atendim. das atividades da
Sec. Mun. Assistência Social, espec. os serviços do CRAS, CREAS, SCFV e Progr.
Bolsa Família, Portaria nº369, de 29/04/2020. Contratada: Contrato nº37/21 - Infolab
Dist. LTDA. V. total: R$4.080,00. Contrato nº38/21 - Trem Barato Eletrom. e Serv.
Admin. Eireli. V. total: R$24.600,00. Vig.: 21/07/21 à 21/07/22.
Danilo W. Veloso. Prefeito. 21/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 014/2021 - O Município de Augusto
de Lima/MG torna público que fará realizar Pregão Presencial Nº 014/2021,
contratação de empresa para prestação de serviços de levantamento patrimonial
e atualização de patrimônio móvel público do Município de Augusto de Lima/
MG. Tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Data da entrega dos envelopes de
Propostas e Documentação 05/08/2021 as 13 horas 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial SRP exclusivo para MPE.
nº. 47/2021 – Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para
atendimento às Ordens Judiciais e suprimento da Farmácia Básica
do Município. Dia da licitação: 05/08/2021 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, 23/07/2021. Advá Mendes Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 104/2021
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021
EDITAL 047/2021
DO OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa
especializada para reforma de Quadra Poliesportiva no distrito de Douradinho, por
meio da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, com o fornecimento de
materiais e mão-de-obra, conforme o projeto básico, memorial descritivo, planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e planilhas
constantes nos Anexos do edital.
RECEBIMENTO DE ENVELOPES PROPOSTAS/HABILITAÇÃO:
Dia 11 de agosto de 2021 até às 13h00min.
Os interessados em participar desta Tomada de Preços deverão adquirir o edital
através do site: https://transparencia.machado.mg.gov.br/licitacoes
Evaneo Martins de Paiva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI/MG
O Município de Catuti/MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial SRP nº 40/
2021, no dia 06/08/2021, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura de Catuti/MG, localizada
na Praça Presidente Vargas, 01 - Centro - CEP: 39.526-000, tipo menor preço, objetivando
o registro de preços para a contratação exclusiva de ME/EPP ou equiparadas para
contratação de empresa para prestação de serviço de moldagem e confecção de próteses
odontológicas com fornecimento de material. O edital poderá ser solicitado na sede da
Prefeitura ou pelo e-mail: catutilicitacoes@gmail.com
Delermando do Nascimento França - Prefeito Municipal
O Município de Catuti/MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial SRP nº 41/
2021, no dia 06/08/2021, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura de Catuti/MG, localizada
na Praça Presidente Vargas, 01 - Centro - CEP: 39.526-000, tipo menor preço, objetivando
o registro de preços para a contratação exclusiva de ME/EPP ou equiparadas para
fornecimento de refeições, marmitex, pães e lanches em atendimento as necessidades
das secretarias municipais de Catuti/MG. O edital poderá ser solicitado na sede da
Prefeitura ou pelo e-mail: catutilicitacoes@gmail.com
Delermando do Nascimento França - Prefeito Municipal

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MONTES CLAROS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 030/2021
2ª RETIFICAÇÃO
A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes torna público aos interessados
na TOMADA DE PREÇOS 030/2021, Processo 2311021 000030/2021, pelo regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para
conclusão da construção do Laboratório de Pesquisa em Saúde, com abertura dos envelopes
de habilitação prevista para 30/07/2021, às 09h00min., na sala da Comissão Permanente de
Licitações. Montes Claros - MG, CEP 39401-089 que, fica RETIFICADO no Edital, no
item 8.3.5.2.11.1 de Relevância Técnica e, da mesma forma, no Projeto Básico no item 6.3.1,
sendo: onde se lê “Execução de entrada de energia de 250 a 500 kva” leia-se “EXECUÇÃO
DE ENTRADA DE ENERGIA DE BAIXA TENSÃO”, permanecendo inalteradas as
demais cláusulas e condições do instrumento convocatório. Informações: telefone (38)
3229-8136/3229-8137 ou pelo e-mail licitacao@unimontes.br. O edital completo poderá ser
retirado por meio dos sítios: www.unimontes.br e www.compras.mg.gov.br.
Montes Claros/MG, 23 de julho de 2021.
Professor Otil Carlos Dias dos Santos
Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças - Pro Tempore - UNIMONTES.

Aviso de Retificação de Licitação: Proc. 051/2021. Tomada de Preços. 004/2021.
Obj: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia
destinados à elaboração de traçado de Viabilidade Técnica para readequação/regularização de
acessos no Município de Ressaquinha, localizado na Rodovia 040, trecho sob concessão da Via
040, conforme especificações contidas no projeto básico anexo a este edital. Motivo: Necessidade
de Adequação no Projeto Básico. Fica alterada a data para a realização da sessão pública:
Abertura dia 10/08/2021 às 09h00, cadastro até o dia 05/08/2021 às 17h00, observando a lei 8.666/
93. O edital retificado poderá ser solicitado das 12h as 17 h pelo email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br tel. (32)3341-1259.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. 48/2021 – Objeto:
Serviços de Sanitização em Prédios Públicos do Município de
Porteirinha. Dia da licitação: 06/08/2021 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, 23/07/2021.
Advá Mendes Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica
a todos os interessados que fará no dia 10 de agosto de 2021 às 9h no Salão
Nobre Humberto Hardman Henriques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro,
Cataguases/MG, a abertura do Processo Licitatório nº 149/2021 na modalidade
Pregão Presencial nº 047/2021, Registro de Preços nº 103/2021, Tipo menor
preço, para registrar preços para futura e eventual contratação de empresas
especializadas na prestação de serviços de fornecimento de alimentação
(marmitex) incluindo transporte e distribuição nos locais de consumo para
atender à Secretaria de Saúde. Valor estimado: R$ 446.997,20. Os interessados
poderão adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes
e qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241,
223 e 247 ou através do e-mail: pregaocataguases@gmail.com.
Cataguases, 21 de julho de 2021.
José Henriques - Prefeito de Cataguases.

MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 02.578.564/0001-31 - NIRE 3130002596-9
Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da MRL ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS S.A. (“Companhia”)
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social da
Companhia, na Avenida Mário Werneck, nº 621, 8° andar, sala 8 E, Bairro Estoril, Bairro Estoril, em
Belo Horizonte, CEP 30.455-610, Estado de Minas Gerais, no dia 30 de julho do ano de 2021, às
10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a distribuição de
dividendos extraordinários, à conta da reserva de lucros referente ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, bem como as condições do pagamento e (ii) Deliberar sobre a publicação
da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos
acionistas. Instruções Gerais: a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da
Companhia, todas as informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas,
relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas; e b) Nos termos do artigo 126 da Lei
nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante da qualidade de
acionista da Companhia, podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e
restrições legais. Pede-se que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam
entregues, na sede da Companhia, no mínimo 24 horas antes da Assembleia Geral Extraordinária.
Belo Horizonte, 22 de julho de 2021.
Ricardo Efroim Zatz Blas - Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o Processo Licitatório
nº 076/2021, Pregão Presencial nº 018/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO
CONTÁBIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVORIZONTE/MG. Abertura
da sessão: 06/08/2021 às 09h00min. Edital disponível através do e-mail
licitacaonovorizonte@gmail.com
Pregoeira Oficial: Ana Clara Santos Cardoso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o Processo Licitatório
nº 077/2021, Pregão Presencial nº 019/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/
MG. Abertura da sessão: 06/08/2021 às 14h00min. Edital disponível através
do e-mail licitacaonovorizonte@gmail.com
Pregoeira Oficial: Ana Clara Santos Cardoso
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