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O TEMPO Belo Horizonte
TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014
- AVISO DE LICITAÇÃO - A Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 9:00 horas do dia 16 de abril
de 2014, em sua sede, na Av. dos Andradas, nº 3.100, licitação na modalidade Pregão
Presencial, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em gestão de processos e documentos (BPM/GED). O
texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à
disposição dos interessados na página www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”) e na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3555-1249, no horário de 9:00
às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. Belo Horizonte, 24 de março de 2014. Cristiano Ricardo Pereira - Pregoeiro.
EDITAL DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
- EXERCICIO 2014. Pelo Presente edital o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bocaiuva/MG, CNPJ: 21.374.043/0001-42,
notifica aos senhores empregadores das INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, SIDERÚRGICAS, MECÂNICAS E MATERIAL ELÉTRICO, vinculadas ao 19.º grupo do
plano nacional da indústria de que falam os artigos 570 e 577 da CLT, DE CONFORMIDADE COM O ART. 511 DA CLT EM SEU § 3º, FICAM OBRIGADAS AO
DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus empregados representados
por este Sindicato, nos municípios de Bocaiuva, Água Boa, Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Augusto de Lima, Baldim, Berilo, Botumirim, Brasilandia de Minas, Buenopolis, Buritizeiro, Caetanópolis, Capelinha, Carlos Chagas, Central de
Minas, Chapada do Norte, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Conselheiro Pena,
Corinto, Coronel Murta, Cordisburgo, Cristalia, Curvelo, Datas, Diamantina, Divisa
Alegre, Engenheiro Navarro, Francisco Badaró, Francisco Dumont, Frei Gaspar,
Frei Inocêncio, Funilândia, Gouveia, Guaraciama, Inimutaba, Itabirinha, Itacambira, Itamarandiba, Itambacuri, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, João
Pinheiro, Joaquim Felício, Jose Gonçalves de Minas, Josenopolis, Leme do Prado,
Machacalis, Mantena, Minas Novas, Nanuque, Novo Cruzeiro, Padre Carvalho, Paraopeba, Peçanha, Rubelita, Salto da Divisa, Santa Maria do Suaçui, São João do
Manteninha, São João Evangelista, São Jose do Jacuri, Teófilo Otoni, Turmalina,
Unaí, Virgem da Lapa, conforme determina o art. 582 da CLT. O referido desconto
deve ser efetuado sobre os salários de março de 2014 e recolhido em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica Federal até o dia 30 de abril de
2014 em nome dessa entidade, no código Sindical nº: 011.091.90760-3. As guias
deverão ser retiradas junto ao site: www.Caixa.gov.br, ou solicitada a este Sindicato
no endereço: Praça do Sindicato, nº. 132, Bairro Pernambuco, Bocaiuva/MG, CEP:
39.390-000, Telefone: 38 3251 1806 e 38 99052642 (vivo). O não recolhimento na
data prevista implicará em multa conforme art. 600 da CLT.
20 de março de 2014 – Delson José de Oliveira – Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 30 de abril de
2014, às 11 horas, na sede social, na Avenida Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo
Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:
01- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, bem como
dos respectivos documentos complementares;
02- destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no montante de R$3.103.855
mil, e do saldo de lucros acumulados de R$109.056 mil;
03- definição da forma e data do pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio, no montante de R$1.655.602 mil;
04- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em decorrência
do final do mandato, e fixação da sua remuneração;
05- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, em
decorrência do final do mandato;
06- fixação da remuneração dos Administradores da Companhia;
07- orientação do voto do(s) representante(s) da Companhia nas Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da Cemig Distribuição S.A., a realizarem-se,
cumulativamente, até 30-04-2014, quanto às seguintes matérias:
a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31-12-2013, bem como dos respectivos
documentos complementares;
b) destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no montante de R$490.254 mil;
c) definição da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital próprio, no montante de R$263.600 mil;
d) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, se
houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig; e,

ERRATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2014, Objeto: Aquisição de
Materiais protéticos para a manutenção do laboratório protético do Município e de medicamentos para a farmácia básica
para suprir as necessidades do Município de Divisópolis - MG.
Onde se lê: 02 de abril às 09h:00min
Leia-se: 03 de abril às 11h:00min
Divisópolis – Minas Gerais 25 de março de 2014.
CLIMAX SANTOS DE OLIVEIRA - Pregoeiro
EUDER DE LIMA ROSEMBERG MENDES - Prefeito

CNPJ: 22.261.473/0001-85

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS  GASMIG
CNPJ 22.261.473/0001-85 / NIRE: 3130000581-0
Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária  Data, hora e local: 11/11/2013,
15h, na sede social  av. do Contorno, 6.594/10º andar, em Belo Horizonte  Mesa: Presidente
 Carlos Henrique Cordeiro Finholdt / Secretária  Miriam de Paula Rêgo  Sumário dos
fatos ocorridos: I  a Assembleia indicou o representante da acionista CEMIG, Carlos
Henrique Cordeiro Finholdt, para presidir a Reunião; II  a AGE, por unanimidade dos
presentes, deliberou aprovar a ata desta Assembleia e a seguinte proposta do Conselho
de Administração: (1) RatiÞcar a instauração de Processo Administrativo de Licitação,
bem como autorizar a decorrente contratação de empresa para execução dos serviços
de construção, montagem, ensaios após a construção, condicionamento pré-operacional
e elaboração de documentação conforme construído para o empreendimento Rede de
Distribuição de Gás Natural (RDGN) LourdesBetânia em Belo Horizonte, em aço DN 6
e derivação DN 4; (2) Aprovar a celebração do Convênio com a Petróleo Brasileiro S.A. 
Petrobras, para a realização de um Programa de Treinamento destinado aos empregados da
Petrobras e GASMIG; (3) RatiÞcar as condições de comercialização de Gás Especial para
a Usiminas, conforme Termo de Compromisso apresentado; e (4) Autorizar a celebração
do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural para o Mercado Secundário entre a
Companhia de Gás de Minas Gerais  Gasmig e a Petróleo Brasileiro S.A.  Petrobras para
atendimento ao cliente Mineração Belocal Ltda.  Unidade Matozinhos, conforme minuta
apresentada; III  Presenças: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, pela CEMIG; Ricardo
Martinez de Almeida, pela GASPETRO; e Miriam de Paula Rêgo, Secretária. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais  CertiÞco o registro sob o número: 5244121  Data:
19/03/2014  Protocolo: 14/225.208-5  Marinely de Paula BomÞm  Secretária-Geral

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº TP.006/2014
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua
Comissão Permanente de Licitação, às 9h do dia 22/4/2014, no 7º
andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº,
Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade Tomada de Preços nº
TP.006/2014, destinada à Reforma do Prédio Sede da Arte Miúda,
no Município de Diamantina/MG. Os projetos, a planilha de
quantitativos e preço unitários e demais anexos poderão ser
adquiridos ao preço de R$30,00, a partir do dia 26/3/2014 até o dia
8/4/2014, mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado
pelo e-mail licitacao@deop.mg.gov.br. O Edital estará à
disposição dos interessados no site www.deop.mg.gov.br. Os
envelopes contendo as Propostas e a Documentação deverão ser
protocolados nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia
16/4/2014, na Gerência de Licitação do DEOP-MG, no endereço
supra. CPL/DEOP-MG.

c) definição da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital próprio, no montante de R$986.522 mil;
d) autorização, verificação e aprovação do aumento do Capital Social da Cemig
GT, de R$893.192.096,76 para R$1.700.000.000,00, sem a emissão de novas
ações, mediante a capitalização de R$806.807.903,24, sendo R$419.870.518,58
provenientes do saldo da Reserva Legal e R$386.937.384,66 provenientes de parte
da “Reserva de Retenção de Lucros”; bem como a consequente alteração do “caput”
do artigo 5º do Estatuto Social da Cemig GT;
e) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, se
houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig; e,
f) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em decorrência
do final do mandato.
Na forma do artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11-12-1991, o percentual mínimo
para que seja requerida a adoção do voto múltiplo para a eleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto.
O acionista que desejar representar-se nas referidas Assembleias Gerais deverá
atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações e
do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, exibindo no
ato ou depositando, preferencialmente até 28 de abril de 2014, os comprovantes
de titularidade das ações expedidos por instituição financeira depositária e
procuração, com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e
Executiva Empresarial da Cemig, na Av. Barbacena, 1200, 19º andar, ala B1, em
Belo Horizonte-MG.
Belo Horizonte 13 de março de 2014.
Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente,
em 30 de abril de 2014, às 15 horas, na Av. Barbacena, 1200, 17º andar, ala A1, em
Belo Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:
a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, bem como
dos respectivos documentos complementares;
b) destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no montante de R$490.254 mil;
c) definição da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital próprio, no montante de R$263.600 mil;
d) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, se
houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig; e,
e) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em decorrência
do final do mandato.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Presidente do Conselho de Administração

08- orientação do voto do(s) representante(s) da Companhia nas Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A., a realizarem-se,
cumulativamente, até 30-04-2014, quanto às seguintes matérias:

b) destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no montante de R$1.811.374
mil, e do saldo de lucros acumulados de R$94.008 mil;

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16 NIRE 31300020568

Belo Horizonte 13 de março de 2014.

e) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em decorrência
do final do mandato; e,

a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31-12-2013, bem como dos respectivos
documentos complementares;

EDITAL
Faço saber a todos quantos o presente edital virem, que de acordo com o disposto
no art. 26 e seus parágrafos da Lei Federal nº 9.514/97 fica DOUGLAS BATISTA
SILVA, brasileiro, auxiliar de mecânico, solteiro, CI: MG-14.347.455 SSP/MG, CPF:
016.137.786-60 e BIANCA PATRÍCIA DE OLIVEIRA RESENDE, brasileira, operária,
solteira, CI: MG-10325520 SSP/MG, CPF: 068.508.866-90, residentes e domiciliados
na Rua Benjamim Franklin, n° 29, apto 05, Bairro Canaan, em Juatuba/MG, devidamente INTIMADOS a comparecerem nesta Serventia para efetuar o pagamento
do saldo devedor apurado pela Credora Fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CEF - Instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério
da Fazenda, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília/DF,
CNPJ: 00.360.305/0001-04, no valor de R$5.135,06 apurado na data de 11/04/2014,
oriundo do Contrato particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com
obrigações e alienação fiduciária vinculada a empreendimento - recursos FGTS - programa minha casa minha vida - PMCMV, n. 855550307186, datado de 30 de junho de
2010, registrado na matrícula nº 41.257 nesta Serventia, correspondente ao imóvel
situado na Rua Benjamim Franklin, n° 29, apto 05, Bairro Canaan, em Juatuba/MG.
Purgada a mora com o pagamento acima estipulado convalescerá o Contrato de
Alienação Fiduciária. Caso contrário, se não satisfeito o pagamento devido, após a
3º publicação do presente edital e contados 15 dias da última publicação, esta Oficial
promoverá a consolidação da propriedade em nome da Credora Fiduciária, a qual no
prazo de 30 dias terá obrigatoriamente que promover leilão do imóvel que, se arrematado por terceiros terão direito à reintegração de posse do mesmo, que poderá ser
concedida liminarmente. E, para tanto, expedi o presente Edital que será publicado
por 03 vezes pela imprensa com circulação local. Mateus Leme/MG, 19 de março de
2014. Eu Cláudia Bastos Amaral, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, subscrevo, dou fé e assino o presente edital nos expressos termos em que se apresenta.

CNPJ: 22.261.473/0001-85

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG
CNPJ 22.261.473/0001-85 - NIRE: 3130000581-0
Extrato da Ata da 137ª Reunião do Conselho de Administração. Data, hora e local:
06/02/2014, às 15h, na sede social, na Av. do Contorno, 6.594/10º, em Belo Horizonte.
Mesa: Presidente  Gustavo Henrique da Silva Mesquita / Secretária  Miriam de Paula
Rêgo. Sumário dos fatos ocorridos: I  O Conselho de Administração aprovou a ata
desta reunião; II  O Conselho deliberou encaminhar à Assembleia Geral Extraordinária
as propostas para: (1) aprovar a celebração da contratação da empresa para execução
dos serviços de construção, montagem, ensaios após construção e condicionamento
pré-operacional de Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN), oriunda do Processo
de Licitação GCO-0008/13; (2) autorizar a contratação da empresa, na modalidade
concorrência, para a execução dos serviços de construção, montagem, ensaios após
construção e condicionamento pré-operacional de Rede de Distribuição de Gás Natural
(RDGN), oriunda do Processo de Licitação GCO-0001/14; (3) aprovar a contratação da
empresa vencedora do processo de licitação GCO-0002/14, para elaboração de estudos
aerofotogramétricos para Þns topográÞcos e cadastrais, projeto de detalhamento e estudos
ambientais da RDGN  Rede de Distribuição de Gás Natural  Linha-Tronco Queluzito/
Betim-Uberaba; (4) submeter à Assembleia Geral a solicitação de autorização para
celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº CT-0010/10, entre a Companhia de
Gás de Minas Gerais  GASMIG e a Alcoa Alumínio S.A.; (5) encaminhar à Assembleia
Geral a solicitação de ratiÞcação da celebração: (A) entre a Companhia de Gás de
Minas Gerais  GASMIG e a Petróleo Brasileiro S.A.  PETROBRAS dos seguintes
documentos: (a) Contrato de Normas Gerais; (b) Aditivo nº 6 ao Contrato de Suprimento
Adicional; (c) Distrato do Contrato Convencional; (d) Aditivos 4 aos Contratos Upstream
e Downstream de fornecimento de gás da UTE Aureliano Chaves (Ibiritermo); (e) Aditivos
5 aos Contratos Upstream e Downstream de fornecimento de gás da UTE Juiz de Fora;
(f) Contrato de Compra e Venda do Ramal de Interligação no Ponto de Entrega de Betim
(MG)  UTE Aureliano Chaves (MG) e Termo de Cessão Onerosa de Uso de Faixa
de Domínio deste; (B) do Termo de Encerramento do Termo de Compromisso entre a
Companhia de Gás de Minas Gerais  Gasmig, a Petróleo Brasileiro S.A.  Petrobras, a
Companhia Energética de Minas Gerais  Cemig e Petrobras Gás S.A.  Gaspetro; e, (C)
do Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Acordo de Acionistas e Outras
Avenças; e (6) encaminhar à Assembleia Geral a solicitação de aprovação da reforma
do Estatuto Social da Companhia de Gás de Minas Gerais  Gasmig; III  O Conselho
autorizou a convocação dos Acionistas a Þm de deliberarem sobre os assuntos da ordem do
dia de competência da Assembleia Geral Extraordinária; e IV  Presenças: Conselheiros:
Djalma Bastos de Morais (Presidente), Cesar Vaz de Melo Fernandes, Djalma Roque de
Amorim Júnior, Fátima Valéria Araújo Barroso Pereira, Fuad Jorge Noman Filho, Gustavo
Henrique da Silva Mesquita (Vice-Presidente), João Bosco Papaléo Paes, Luciana Bastos
de Freitas Rachid e Mário Assad; e secretária da reunião: Miriam de Paula Rêgo. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais  CertiÞco o registro sob o número: 5244120. Data:
19/03/2014  Protocolo: 14/225.201-8  Marinely de Paula BomÞm  Secretária-Geral

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente,
em 30 de abril de 2014, às 17 horas, na Av. Barbacena, 1200, 12º andar, ala B1, em
Belo Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, bem como
dos respectivos documentos complementares;
b) destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no montante de R$1.811.374 mil,
e do saldo de lucros acumulados, no montante de R$94.008 mil;
c) definição da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital
próprio de R$986.522 mil;
d) autorização, verificação e aprovação do aumento do Capital Social da Cemig GT,
de R$893.192.096,76 para R$1.700.000.000,00, sem a emissão de novas ações,
mediante a capitalização de R$806.807.903,24, sendo R$419.870.518,58 provenientes
do saldo da Reserva Legal e R$386.937.384,66 provenientes de parte da “Reserva
de Retenção de Lucros”; bem como a consequente alteração do “caput” do artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia;
e) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, se houver
alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig; e,
f) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em decorrência do
final do mandato.
Belo Horizonte 13 de março de 2014.
Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Presidente do Conselho de Administração

