
CIDADES4 Quinta-feira, 18 de abril de 2019 ●

Extrato da Ata 057/2019 - CP 004/2018 - PL
106 / 2 0 18 – RP 032 / 2 0 18 . Ob j e t o :
Desenvolvimento de Projetos Complementares,
de Infraestrutura e Plotagem, bem como a
compatibilidade dosmesmos, comdetalhamento
em escalas adequadas para eventual execução do
obras. Detentor daAta: HerbertVinicius da Silva
Souza - ME - CNPJ: 28.565.238/0001-83. Lote
2: R$975.955,80; Lote 3: R$33.130,00.
Homologação/Ratificação: 15/04/2019 íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Lic i tações e Cont ra tos ou pelo s i te
http://www.itabirito.mg.gov.br.

PREFEITURA DE ITABIRITO

OSecretárioMunicipal de Segurança e Prevenção comunica que foi publicada noDiário Oficial
doMunicípio deBeloHorizonte, no dia 13 abril de 2019, retificação referente ao Edital 01/2019,
para provimento do cargo público de Guarda Civil Municipal. Informa ainda que a mesma
encontra-se disponível integralmente no site da Fundação Guimarães Rosa – FGR
www.fgrconcursos.org.br

Belo Horizonte, 12 de abril de 2019.

Genilson Ribeiro Zeferino
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção

EDITALNº 01/2019
GUARDACIVILMUNICIPAL

SECRETARIAMUNICIPALDE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E

GESTÃO - SMPOG

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - O SAAE de
Caeté/MG,homologa o resultado daTomada dePreços nº:003/2019 e adjudica
o objeto as Empresas:ANALÍTICAQUÍMICA INDÚSTRIAE COMÉRCIO LTDA
EPP-CNPJ/MF nº 08.072.145/0001-00,com o valor de R$62.045,00(Sessenta
e dois mil e quarenta e cinco reais);QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA EPP-CNPJ/MF nº13.224.500/0001-59,com o valor de R$11.520,00
(Onze mil, quinhentos e vinte reais);BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA-
CNPJ/MF nº23.647.365/0001-08,com o valor de R$88.000,00 (Oitenta e oito
mil reais);referente a aquisição de produtos,reagentes químicos e materiais
para laboratório.Ficando o valor total emR$161.565,00 (Cento e sessenta e um
mil,quinhentos e sessenta e cinco reais).Fundamento Lei nº:8.666/93 de
21/06/93 com suas posteriores alterações-Caeté/MG,16/04/19-Regina de
FátimaVieiraSantos-DiretoraAdm.Financeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CAETE/MG

AVISO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro da Fundação Clóvis Salgado, Eustáquio Barbosa,
torna pública a realização de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Edital
015/2019. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados demanutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, componentes
e/ou acessórios na operação de sistemas de refrigeração (CHILLER) da Fundação Clóvis
Salgado bem como instalação e fornecimento de 01 (uma) unidade resfriadora de líquidos
– CHILLER com condensação a ar, com capacidade nominal de no mínimo de 62,5 TR,
compatível com o sistema atual da Fundação Clóvis Salgado, com interligação do circuito
hidráulico de água gelada do sistema de tratamento condicionamento de ar e ventilação
mecânica (STCA), conforme especificações constantes noTermo deReferência -Anexo I e
ProjetosAnexos, e de acordo comas exigências e quantidades estabelecidas neste edital e
seus anexos.ABERTURADASESSÃOPÚBLICA: dia 02/05/2019 às 10:30 horas. Edital
disponível, gratuitamente, no site www.compras.mg.gov.br e na Gerência de Logística e
Manutenção -GLM, situado naAv.AfonsoPena, nº 1537 –BH/MG.

SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A - Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
ATIVO

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamento a fornecedores
Clientes
Tributos a recuperar
Outros creditos

Não circulante
Ativo de Contrato
Outros creditos

NOTA 2018

3.334
-
-
-
155.892
159.226

1.393.402
614.597
2.007.999

2.167.225

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos e contribuições sociais
Outras contas a pagar

Não circulante
Impostos Diferidos

Patrimônio Líquido
Capital social
Capital a integralizar
Reservas de Capital
Resultado do Período

NOTA 2018

603.098
-
9.932
-
613.030

157.872
157.872

1.000.638
-
461.910
(66.226)
1.396.322
2.167.225

Relatório da Administração:
Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da SPE Transmissora de Energia Linha Verde II (“Companhia”)
apresenta-lhes, a seguir, oRelatório daAdministração e asDemonstraçõesFinanceiras daCompanhia, referentes ao exercício social de 2018.
ACompanhia tem como objeto social principal a prestação de serviços implantação, construção, operação e manutenção de instalações de transmissão de
energia elétrica.
No ano de 2018 aCompanhia celebrouContrato deConcessão nº 08/2018 (“Contrato”) comaUnião, cujo objeto é a implantação, operação emanutenção da
Linha de Transmissão Presidente Juscelino – Itabira 5, em 500 kV, segundo circuito, com extensão aproximada de 189 km, com origem na Subestação
Presidente Juscelino e término naSubestação Itabira 5.
Desde então, aCompanhia vemexercendo suas atividades demodoa cumprir o objeto do referidoContrato.
No ano de 2018 aCompanhia não auferiu receita, não houve apuração de lucro e consequentemente não haverá distribuição de dividendos aos acionistas.
Por fim, a Companhia quer registrar seus agradecimentos aos clientes, acionistas e fornecedores, bem como à equipe de colaboradores, pelo empenho e
dedicação dispensados.

A Administração.
Scott Wells Queiroz - Diretor Presidente Alcione Aparecida Ferreira Barreto - CRC - MG 120479/O-3

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A - Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
ATIVO

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamento a fornecedores
Clientes
Tributos a recuperar
Outros creditos

Não circulante
Ativo de Contrato
Outros creditos

NOTA 2018

1.839
-
-
-
152.257
154.097

820.271
600.269
1.420.539

1.574.636

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos e contribuições sociais
Outras contas a pagar

Não circulante
Impostos Diferidos

Patrimônio Líquido
Capital social
Capital a integralizar
Reservas de Capital
Resultado do Período

NOTA 2018

122.870
-
2.188
-
125.058

92.937
92.937

750.313
-
638.000
(31.671)
1.356.642
1.574.636

Relatório da Administração:
Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da SPE Transmissora de Energia Linha Verde I (“Companhia”)
apresenta-lhes, a seguir, oRelatório daAdministração e asDemonstraçõesFinanceiras daCompanhia, referentes ao exercício social de 2018.
ACompanhia tem como objeto social principal a prestação de serviços implantação, construção, operação e manutenção de instalações de transmissão de
energia elétrica.
No ano de 2018 aCompanhia celebrouContrato deConcessão nº 07/2018 (“Contrato”) comaUnião, cujo objeto é a implantação, operação emanutenção da
Linha de Transmissão Governador Valadares 6 - Mutum, em 500 kV, segundo circuito, com extensão aproximada de 165 km, com origem na Subestação
Governador Valadares 6 e término naSubestaçãoMutum.
Desde então, aCompanhia vemexercendo suas atividades demodoa cumprir o objeto do referidoContrato.
No ano de 2018 aCompanhia não auferiu receita, não houve apuração de lucro e consequentemente não haverá distribuição de dividendos aos acionistas.
Por fim, a Companhia quer registrar seus agradecimentos aos clientes, acionistas e fornecedores, bem como à equipe de colaboradores, pelo empenho e
dedicação dispensados.

A Administração.
Scott Wells Queiroz - Diretor Presidente Alcione Aparecida Ferreira Barreto - CRC - MG 120479/O-3

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PREFEITURA DE JUVENÍLIA/MG
A PREFE ITURA MUNIC IPAL DE
JUVENILIA (MG), torna público Processo
Licitatório nº 020/2019, objeto daChamada
Publica nº 002/2019, para credenciamento
de profissional medico para realização de
consultas e de pequenos procedimentos a
serem realizados dentro da Estrutura da
Estratégica da Saúde da Família(ESF) -
sede do Município. Prazo para inscrição
18.04.2019 a 30.04.2019 até 13;30 horas.
Edital na integra no site oficial doMunicípio
www.juvenilia.mg.gov.br – Departamento
de Licitação.

EDITALNº 01/2019 - Concurso público para provimento de cargos da
Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de
Educação

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO Nº 01
O Exmo. Sr. Christiano Augusto Xavier Ferreira, DD. Prefeito do
Município de Santa Luzia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP tornam pública a disponibilização da
Retificação nº 01, referente aoEdital nº 01/2019 e seusAnexos I, II, III
e IV. Informamos que a Retificação nº 01 será publicada, em sua
íntegra, no Quadro deAvisos e Publicações da Prefeitura Municipal
de San ta Luz ia e d ivu lgado no endereço e le t rôn ico
www.gestaodeconcursos.com.br ewww.santaluzia.mg.gov.br.

Santa Luzia, 17 de Abril de 2019.
Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG


