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Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Particulares e
Pessoas Físicas
AMBASP
-Pregão Presencial nº 009/2017 - Registro de Pregão-Tipo Menor pregão - Objeto:aquisição de gasolinacomum, óleo diesel, álcool, óleo
lubrificante, óleo hidráulico, óleo de freio e graxa, para veículos e
máquinas. Fornecedor: Portão Comercio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda., CNPJ nº 13.225.821/0001-78; Valor item 1- R$
3,879; Valor item 2- R$ 3,139; Valor item 3- R$ 2,609; Valor item 4- R$
249,00; Valor item 5- R$ 250,00; Valor item 6- R$ 250,00; Valor item 7R$ 210,00; Valor item 8- R$ 17,00 e Valor item 9 - R$ 300,00. Vigência
11.08.2017 a 11.08.2018. Micheli Regina de Paiva – Pregoeira.
3 cm -15 997524 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE
DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN
PC 008/2017 - PP 006/2017- Aq. de mat. e equip. médicos, medicamentos e mat. p/ desinfecção. 1º Aditivo ao CTR 018/17-Altera Marca do
item 20 para Farmace-Vr. R$2.660,00- 11/08/2017.
1 cm -17 998450 - 1
Organização Hospitalar Brasil S/A -CNPJ/MF: 17.383.993/0001-20
RELATÓRIO
DA
ADMINISTRAÇÃO-SENHORES
ACIONISTAS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submetemos a apreciação de V.Sras. O BALANÇO GERAL encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e a DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO, relativa ao período de 01 de janeiro
de 2015 à 31 de Dezembro de 2016. Permanecemos à disposição dos
Senhores Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2016. A DIRETORIA
Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 2016
ATIVO ...............................
31/12/2015 - R$
CIRCULANTE .................
64.712,89
Caixas, Bancos C/ Movimentos,
Aplicação Financeira .......
64.712,89
Tributos Recolhidos a Recuperar
–oPERMANENTE ...............
23.642,00
Imobilizado Técnico..... ...
23.642,00
TOTAL DO ATIVO.........
88.354,89

31/12/2016 R$
73.932,73
73.375,30
557,43
16.647,00
16.647,00
90.579,73

PASSIVO ...........................
31/12/2015 - R$ 31/12/2016 - R$
CIRCULANTE.......................
25.804,88
26.274,34
Fornecedores......... ...........
4.657,96
2.914,80
Obrigações Sociais, Trabalhista e
Tributárias................. .....
21.146,92
23.359,54
PATRIMÔNIO LIQUIDO
65.550,01
64.305,39
Capital Social.....................
168.000,00
168.000,00
Reservas de Capital..............
25.862,00
25.862,00
Lucros/Prejuízos Acumulados.... – 131.311,99
- 129.556,61
TOTAL DO PASSIVO .....
88.354,89
90.579,73
DEMONSTRATIVO DA CONTA ‘ RESULTADO DO
EXERCÍCIO ‘PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE
DEZEMBRO DE 2016
ESPECIFICAÇÃO ..........
31/12/2015 - R$ 31/12/2016 - R$
RECEITAS OPERACIONAIS.
294.716,49
274.352,72
Receitas de Prestação de
Serviços. ...........................
294.716,49
274.352,72
CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS.... .......
– 303.711,16
- 256.565,26
Custos com Pessoal, Materiais e
Serviços .. .........................
217.456,30
183.465,34
Despesas Gerais........... ....
86.254,86
73.099,92
RESULTADO OPERACIONAL
–8.994,67
17.787,46
RECEITAS GERAIS...........
1.968,92
6.629,13
Receitas Diversas .............
1.968,92
6.629,13
RESULTADOS DO EXERCÍCIO - 7.025,75
24.416,59
BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Magnus Lentz Monteiro Boson - Diretor Presidente
Aloísio de Carvalho Pimenta - Diretor Financeiro
Hélio de Souza Silva - Contador - CRC 60549/01
11 cm -17 998626 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA – CIS-URG OESTE
Aviso - Edital de Licitação
Torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial
n.º 011/2017, Processo nº 024/2017, Tipo Menor Preço Global, no dia
30 de agosto de 2017, às 09 horas na sede do CIS-URG OESTE, situada na Praça Pedro Xisto Gontijo, nº 550 – Centro, Divinópolis/MG
– CEP - 35.500-049, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS visando
a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CIS-URG OESTE/SAMU 192, conforme descrição do Termo de Referência. Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propostas de Preços poderão ser entregues no endereço acima citado, até
as 09 horas do dia 30/08/2017, onde interessados poderão adquirir o
Edital e informações no horário de 08h às 11h00min e de 13h30min às
16h de segunda a sexta-feira ou pelo telefone (37) 3960-3239 ou (37)
3690-3240 ou pelo site www.cisurg.oeste.mg.gov.br. JOSÉ MÁRCIO
ZANARDI Pregoeiro. Divinópolis, 18 de Agosto de 2017.
5 cm -17 998445 - 1

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO
DO ALTO PARAOPEBA - CODAP
- torna público o edital do Pregão Presencial nº 010/2017 – Processo
Licitatório nº 013/2017 objetivando o sistema Registro de Preços para
eventual e futura contratação de empresa para locação de software para
gestão do sistema de iluminação pública e Call Center dos municípios
integrantes do Consórcio. Os envelopes deverão ser entregues até às 13
horas do dia 30 de agosto de 2017, e a sessão pública do pregão ocorrerá no mesmo dia. Maiores informações na sede do CODAP situada na
Praça Nossa Senhora do Carmo, nº 313, Centro Conselheiro Lafaiete/
MG, pelo telefone (31)3721-1258 ou pelo email: codap.adm@altoparaopeba.mg.gov.br.
3 cm -17 998286 - 1
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO
DO ALTO PARAOPEBA - CODAP
- torna público o edital do Pregão Presencial nº 011/2017 – Processo
Licitatório nº 017/2017 objetivando o sistema Registro de Preços para
eventual e futura contratação de empresa prestação de serviços diversos
e correlatos de limpeza pública, mais precisamente serviços de coleta
conteinerizada de resíduos sólidos urbanos (RSU), transporte e destinação final; terceirização de mão de obra para serviços de capina manual
e mecanizada das vias e logradouros públicos, varrição manual, pintura
de meio-fio, coleta de resíduos inertes (resíduos da construção civil RCC) e limpeza e higienização das vias e logradouros públicos, monumentos históricos e obras de arte para atender aos municípios integrantes do Consórcio. Os envelopes deverão ser entregues até às 15 horas
do dia 30 de agosto de 2017, e a sessão pública do pregão ocorrerá
no mesmo dia. Maiores informações na sede do CODAP situada na
Praça Nossa Senhora do Carmo, nº 313, Centro Conselheiro Lafaiete/
MG, pelo telefone (31)3721-1258 ou pelo email: codap.adm@altoparaopeba.mg.gov.br.
4 cm -17 998334 - 1
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO
DO ALTO PARAOPEBA - CODAP
- torna público o edital do Pregão Presencial nº 009/2017 – Processo
Licitatório nº 011/2017 objetivando o sistema Registro de Preços para
eventual e futura contratação de empresa para execução de serviços de
manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.
Os envelopes deverão ser entregues até às 9 horas do dia 30 de agosto
de 2017, e a sessão pública do pregão ocorrerá no mesmo dia. Maiores informações na sede do CODAP situada na Praça Nossa Senhora
do Carmo, nº 313, Centro Conselheiro Lafaiete/MG, pelo telefone
(31)3721-1258 ou pelo email: codap.adm@altoparaopeba.mg.gov.br.
3 cm -17 998283 - 1
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA SEXTA REGIÃO
Homologação Processo Licitatório Carta Convite 011/2017
O Presidente do CREF6/MG, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com Lei 8.666/93, homologa o processo licitatório nº
011/2017, na Modalidade Convite, nos seguintes termos: objeto: contratação de Entidade Civil sem fins lucrativos, com o propósito de
selecionar, recrutar e encaminhar Jovens Aprendizes de auxiliar de
Serviços Administrativos. Proponente Vencedora:CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO VIRGÍLIO RESI-CEDUC,CNPJ
Nº07.578.361/0001-69. Valor total: R$47.487,27 (quarenta e sete
mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Belo
Horizonte/MG, 17/Agosto/17. Presidente - Claudio Augusto Boschi
- CREF000003-G/MG.
4 cm -17 998309 - 1
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO DE MANHUAÇU E REGIÃO
- Edital de Convocação - Ficam convocados os associados deste Sindicato, em gozo de seus direitos, para uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2017, às 19h30 (dezenove
horas e trinta minutos), em primeira convocação, na sede da Entidade,
na Rua Herondino Pereira Xavier, 36, 1º andar, Centro, Manhuaçu/
MG, para discussão e deliberação de autorização para Venda do Veículo cujo chassi é: 9C2KD0550CR603667. Não havendo número legal
a Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, em segunda convocação,
no mesmo local e dia, às 20h (vinte horas), com qualquer número de
presentes. Manhuaçu, 18 de agosto de 2017. Adalto de Abreu Cavalcante - Presidente.
3 cm -17 998256 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO-UBERLÂNDIA/MG
AV I S O
E D I TALD E LI C I TAÇ Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 – PREGÃO PRESENCIAL
“MENOR PREÇO ITEM”
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 05de setembro de 2017às 09:00 horas, no Auditório da Autarquia, situado nesta cidade de Uberlândia - MG, à Rua Martinésia nº
245, Bairro Aparecida, CEP nº 38.400-606, em ato público, o Processo
Licitatório nº 065/2017, na modalidade “Pregão Presencial”, do tipo
“Menor Preço Item”, perante o Pregoeiro designado, que receberá propostas e documentação visando à aquisição de diversos materiais para
uso nas vistorias e suspensões do fornecimento de água, com a finalidade de atender as necessidades do Departamento Municipal de Uberlândia, em atendimento a Diretoria Financeira, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br
ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia /MG, 17 de Agosto de 2017. Sergio Vieira Attie Diretor
Geral do DMAE
5 cm -17 998417 - 1

BOLD SECURITIZADORA S.A.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
DA BOLD SECURITIZADORA S.A. (EM ORGANIZAÇÃO)
DATA, HORA E LOCAL: aos 28 dias de junho de 2017, às 12:00 horas,
na sede da BOLD SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”), localizada
na Rua Bernardo Guimarães, nº 245, bairro Funcionários, em Belo
Horizonte/MG, CEP 30.140-080. PRESENÇAS: presente a totalidade
dos acionistas fundadores da Companhia, conforme lavrado no Livro de
Presença de Acionistas, quais sejam: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
JACINTHO, brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento de
identidade nº 148.713, expedido pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob
o nº 093.761.596-08, domiciliado na Rua Nisio Batista de Oliveira, nº 51,
apartamento 301, bairro São Lucas, Belo Horizonte/MG, CEP 30.240-510;
e, BOLD ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade anônima de
capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.047.667/0001-69, com
sede na Rua Bernardo Guimarães, nº 245, sala 401, bairro Funcionários,
em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-080, neste ato representada, na
forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Financeiro, Sr. André Luís de
Oliveira Jacintho, e por seu Diretor Executivo, Sr. Leonardo Lima Ratton;
CONVOCAÇÃO: dispensadas as formalidades de convocação em razão
da presença da totalidade dos acionistas fundadores, conforme dispõe
o parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”). INSTALAÇÃO E
COMPOSIÇÃO DA MESA: iniciados os trabalhos, o Sr. André Luís
de Oliveira Jacintho assumiu como presidente da mesa, com os trabalhos
secretariados pelo Sr. Leonardo Lima Ratton. ORDEM DO DIA: constava
da ordem do dia deliberar sobre: (i) constituição da sociedade anônima
fechada a ser denominada BOLD SECURITIZADORA S.A.; (ii)YHUL¿FDomR
da subscrição e integralização do capital social; (iii) eleição dos membros da
Diretoria da Companhia; (iv)¿[DomRGDUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRGD
Companhia; e (v) estabelecimento dos jornais de publicação da Companhia.
DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes da Ordem do
Dia, os acionistas fundadores da Companhia deliberaram, por unanimidade
de votos: (i) aprovar a constituição da sociedade anônima denominada
BOLD SECURITIZADORA S.A., com sede e foro na Rua Bernardo
Guimarães, nº 245, sala 401, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG,
CEP 30.140-080, e que será regida pelo Estatuto Social lido, conferido e
aprovado pelos acionistas, consoante os termos ora ajustados, e transcrito
como Anexo I da presente Ata, que se encontra registrado na JUCEMG
e disponível para consulta na sede da Companhia; (ii) aprovar a emissão
de 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, totalizando R$10.000,00 (dez
mil reais). Os acionistas fundadores subscreveram a totalidade das ações
emitidas, nos termos dos Boletins de Subscrição, acostados à presente Ata
como Anexo II, que se encontra registrado na JUCEMG e disponível para
consulta na sede da Companhia. O recibo relativo ao depósito da parte do
Capital Social realizada em dinheiro, correspondente à 10% (dez por cento)
do preço total de emissão das ações, conforme o disposto no artigo 80, “iii”,
da Lei nº. 6.404/76, após conferido pelos fundadores, será oportunamente
acostado a esta ata como Anexo III H ¿FDUi UHJLVWUDGR QD -8&(0* H
disponível para consulta na sede da Companhia; (iii) eleger a Diretoria da
Companhia, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição: (a) Para o
cargo de Diretor Financeiro: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA JACINTHO
MiTXDOL¿FDGRDFLPD (b) Para o cargo de Diretor de Risco e Operações:
LEANDRO CESAR DE ANDRADE FERREIRA, brasileiro, solteiro,
advogado, portador do documento de identidade nº 127.211, expedido
pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.650.176-80, domiciliado
na Rua José Amaury Ferrara, nº 78, apartamento 401, bairro Buritis, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.575-280; (c) Para o cargo de Diretor de Relação
com Investidores: LEONARDO LIMA RATTON, brasileiro, casado em
regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do documento de
identidade nº M-2.062.228, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob
o nº 555.425.496-91, domiciliado na Rua Mendoza, nº 80, apartamento 901,
bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.330-380; e, (d) Para o cargo
de Diretor Comercial: RODRIGO LIMA RATTON, brasileiro, casado em
regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador do
documento de identidade nº M-2.647.067, expedido pela SSP/MG, inscrito
no CPF/MF sob o nº 522.813.536-72, domiciliado em na Rua Manoel Gomes
Pereira, nº 129, apartamento 802, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP
30.220-220. Os Diretores eleitos aceitam o cargo e declaram, cada um deles,
mediante assinatura do respectivo termo de posse nesta data, sob as penas
da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração
de sociedades empresárias em virtude de condenação criminal, não estando
incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais
que possam impedi-los de exercer atividades empresariais, em conformidade
com o disposto no artigo 37, II, da Lei nº. 8.934/94, redação dada pela
Lei nº. 10.194/01, cientes de que qualquer declaração falsa importa em
responsabilidade criminal; (iv) GH¿QLU HP 5 GH] PLO UHDLV  D
remuneração global anual dos membros da administração para o exercício de
2017; (v) estabelecer que as publicações da Companhia, nos termos previstos
QD/HLGHYHUmRVHUHIHWXDGDVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV
Gerais e no jornal Diário do Comércio, sem prejuízo de eventual publicação
HP RXWURV MRUQDLV$R ¿QDO R 3UHVLGHQWH GD 0HVD GHFODURX FRQVWLWXtGD D
Companhia. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida
e conferida, foi aprovada e assinada sem ressalvas por todos os presentes.
ASSINATURAS: Mesa: André Luís de Oliveira Jacintho e Leonardo Lima
Ratton; Acionistas: André Luís de Oliveira Jacintho e BOLD ASSESSORIA
FINANCEIRA S.A.; Diretores Eleitos: André Luís de Oliveira Jacintho;
Leandro César de Andrade Ferreira; Leonardo Lima Ratton; Rodrigo Lima
Ratton; Visto do Advogado: André Luís de Oliveira Jacintho, inscrito na
OAB/MG nº 148.713. Certidão de arquivamento/registro: JUCEMG/
NIRE nº 31300118126, expedido em 20 de julho de 2017 por Marinely de
3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO
20 cm -17 998414 - 1
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE
OURO, METAIS PRECIOSOS, DIAMANTE E PEDRAS
PRECIOSAS, AREIAS, PEDRAS ORNAMENTAIS,
LENHA, MADEIRAS, MINERAIS METÁLICOS E NÃO
METÁLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE
OURO, METAIS PRECIOSOS, DIAMANTE E PEDRAS PRECIOSAS, AREIAS, PEDRAS ORNAMENTAIS, LENHA, MADEIRAS,
MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS - SINDIEXTRA, convoca todas as empresas associadas, estabelecidas na base territorial do Estado de Minas Gerais, para
a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31 (trinta e
um) de agosto de 2017, às 09h30min, em primeira convocação e 10h,
em segunda convocação, na sede da FIEMG, situada na Av. do Contorno, 4.520, Edifício Albano Franco, Sala F - 1º andar, em Belo Horizonte - MG, para discutir e deliberar sobre o seguinte: 1) análise da
pauta de reivindicações da categoria profissional dos trabalhadores nas
indústrias extrativas do estado de Minas Gerais, visando a celebração
de instrumento coletivo com vigência de 2017 a 2018; 2) autorização
para que o SINDIEXTRA proceda as negociações coletivas de trabalho
junto à representação profissional, firmando o documento pertinente; 3)
fixação da contribuição das empresas para a representação patronal; 4)
demais assuntos atinentes à matéria. Belo Horizonte, 17 de agosto de
2017. JOSÉ FERNANDO COURA - PRESIDENTE.
6 cm -17 998611 - 1

PARMETAL S.A. CNPJ:00.941.647/0001-18

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
2016
2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............................
28.704
13.927
Contas a receber de clientes ...............................
2.776.437
Outros realizáveis...............................................
26.629
55.333
2.790.364
Não circulante
Adiantamento para aumento de capital ..............
4.058.716 67.409.710
Outros realizáveis...............................................
27.039
Investimentos ..................................................... 499.666.697 384.210.203
Imobilizado líquido ............................................ 67.925.137 67.925.137
571.677.589 519.545.050
Total do ativo .................................................... 571.732.922 522.335.414
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Circulante
Financiamentos ..................................................
87.521
3.111.783
Salários e encargos sociais .................................
1.550
1.550
Impostos e contribuições....................................
203.918
613.715
292.989
3.727.048
Não circulante
Adiantamento para redução de capital ............... 17.874.000,00 17.874.000
Impostos e contribuições.................................... 150.875,00
172.954
Dividendos a pagar ............................................ 852.380,00
2.938.221
Outros créditos ...................................................
8.584,00
8.584
18.885.839 20.993.759
Patrimônio líquido
Capital social...................................................... 494.250.000 494.250.000
Reserva legal ......................................................
2.705.520
2.705.520
Reserva especial para aumento de capital.......... 59.023.690
659.087
Prejuízos acumulados......................................... (3.425.116)
552.554.094 497.614.607
Total do passivo e patrimônio líquido ............ 571.732.922 522.335.414
Demonstrações dos resultados
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
Receita líquida locação de bens ...........................
3.120.000
7.844.713
( - ) Impostos incidentes sobre locação de bens...
(113.880)
(286.332)
Lucro bruto ........................................................
3.006.120
7.558.381
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais.......................................
(259.642)
(121.134)
Resultado de equivalência patrimonial ................
(6.083.127) (5.878.467)
Outras (despesas) receitas operac., líquidas.........
176.455
120.848
(6.166.314) (5.878.753)
Resultado operacional antes das receitas
GHSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV..........................
(3.160.194)
1.679.628
5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV ..............
70.460
(156.347)
70.460
(156.347)
Lucro antes do Imp. Renda e Contrib. Social .
(3.089.734)
1.523.281
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente................................................................
(335.382)
(829.505)
(335.382)
(829.505)
Lucro líquido do exercício .................................
(3.425.116)
693.776
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS..............
(3.089.734)
1.523.281
Ajuste para conciliar o lucro antes do
IR e da CS com caixa líquido gerado
pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos ....
(335.382)
(829.505)
Resultado de equivalência patrimonial ...............
6.083.127
5.878.467
2.658.011
6.572.243
(Aumento)/redução nos ativos operacionais ...
Contas a receber de clientes ................................
2.776.437 (2.123.752)
Outros realizáveis................................................
(53.668)
9.740.877
2.722.769
7.617.125
Aumento/(red.) nos passivos operacionais
Fornecedores .......................................................
(259)
Impostos e contribuições.....................................
(431.876)
475.361
Dividendos a pagar .............................................
(2.085.841) (1.527.140)
(2.517.717) (1.052.038)
Caixa líquido proveniente/utilizado nas
atividades operacionais.....................................
2.863.063 13.137.330
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos em controladas ............................. (63.175.018)
5.850.862
Adiant. para aumento (redução) de capital .........
63.350.994 (18.617.528)
Cx. líquido utilizado nas ativ. de investimentos
175.976 (12.766.666)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGGH¿QDQFLDPHQWR
Financiamentos ...................................................
(3.024.262)
(386.730)
Caixa líquido utilizado/proveniente nas
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV ...........................
(3.024.262)
(386.730)
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e
equivalentes de caixa.........................................
14.777
(16.066)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício ....
13.927
29.993
&DL[DHHTXLYGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR ......
28.704
13.927
Acrésc.(red.) líq. no caixa e equiv. de caixa ....
14.777
(16.066)
Demonstração de lucros ou prejuizos acumulados
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
Saldo inicial de lucros ou prej. acumulados ...
( + ) Lucro líquido do exercício .........................
(3.425.116)
693.776
(3.425.116)
693.776
Destinação do lucro (prejuízo):
( - ) Reserva legal ...............................................
(34.689)
( - ) Reserva especial para aumento de capital...
(659.087)
( - ) Prejuízos acumulados..................................
3.425.116
6DOGR¿QDOGHOXFURVRXSUHMDFXPXODGRV ......
Bruno Melo Lima - Diretor - CPF: 091.864.926-91 - Warley Barcelos de
Oliveira - Contador CRCMG 100.940/O - CPF: 057.577.826-17
23 cm -17 998631 - 1
ITAURB – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
DE ITABIRA LTDA.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório
GMP/016/2017 - Pregão Presencial N° 014/2017, cujo objeto consiste
na contratação de Posto de combustíveis para fornecimento de Óleo
Diesel Comum (B S500) e Gasolina Comum para abastecimento da
frota de veículos pesados (Caminhões), máquinas e veículos leves
(Automóveis e Pick-ups) da ITAURB, na cidade de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo III - Termo de
Referência do Edital, com vigência de 06 (seis) meses. Que teve como
vencedora a empresa POSTO PAULA E GOMES LTDA. – Item 01:
R$94.500,00 e Item 02: R$61.500,00. Itabira – MG, 17 de agosto de
2017. Sebastião Onofre Silva - Diretor Presidente.
3 cm -17 998513 - 1

