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Remuneração da Administração - A Administração da Sociedade é efe-
-

ma, remuneração da Administração da Sociedade é efetuada no nível 

despesas pago pela Sociedade. 7. Ativo Biológico - Os ativos biológi-
cos da Sociedade compreendem, principalmente, o cultivo e plantio de 

O saldo dos ativos biológicos da Sociedade é composto pelo custo de 

formação, para que o saldo dos ativos biológicos como um todo seja 
registrado a valor justo, da seguinte forma:
    2019    2018
Custo de aquisição e formação dos ativos 4.501 8.171
Diferencial entre custo e o valor justo  16.883 16.723
Valor justo dos ativos biológicos 21.384 24.894
Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade possuía aproximadamen-
te 16.063 hectares de terras (16.063 hectares em 31 de dezembro de 
2018), das quais cerca de 6.888 hectares em áreas de efetivo plantio 
(8.012 hectares em 31 de dezembro de 2018), as quais estão localiza-
das no Estado de Minas Gerais.
Reconciliação das variações do valor justo:
Saldo em 31 de dezembro de 2017 25.858
Exaustão dos ativos biológicos (3.972)
Baixa do valor justo dos ativos biológicos vendidos (4.257)
Adições (a) 5.637
Ajuste ao valor justo 1.628
Saldo em 31 de dezembro de 2018 24.894
Exaustão dos ativos biológicos (3.670)
Baixa do valor justo dos ativos biológicos vendidos (3.313)
Adições (a) 4.908
Ajuste ao valor justo (1.435)
Saldo 31 de dezembro de 2019 21.384

Esti-
mativa do valor justo (nível 3) - O valor justo é determinado em função 

de caixa descontado, considerando premissas de mercado. As premis-
sas utilizadas foram: • Fluxo de caixa descontado: volume de madeira 
previsto em idade de colheita, considerando os preços de mercado no 
período de venda, líquidos dos custos de manutenção necessários até a 
idade de corte (trazidos a valor presente). A taxa de desconto utilizada 

pela Administração. • Preços: são obtidos preços em R$/metro cúbico 
através de pesquisa de mercado divulgada por empresa especializa-
da. Os preços de mercado são relativos a regiões e produtos similares 

contratados em operações com terceiros. • Diferenciação: os volumes 
de colheita foram segregados e valorados conforme espécie, região e 
destinação. • Volumes: estimativa dos volumes a serem colhidos, ba-
seada na produtividade média projetada para cada região e espécie. A 
produtividade média poderá variar em função de idade, rotação, con-
dições climáticas, qualidade das mudas e outros riscos naturais. Para 

realizados inventários rotativos periódicos e seus efeitos incorporados 
-

lação ao preço e volumes futuros da madeira são revistas anualmente. 
• A taxa de desconto utilizada (CAPM) é de 8,5% em 31 de dezembro 
de 2019 (8,9% em 31 de dezembro de 2018). 
8. Imobilizado    2019    2018
Propriedades rurais 17.812 17.812
Veículos 1.013 931
Benfeitorias em propriedades rurais 990 990
Máquinas e equipamentos 47 53
Fornos de carvão 4.386 4.386
Outros 297 274

Imobilizado líquido 18.954 19.026
O resumo da movimentação do imobilizado é como segue:
 Taxa de      Trans-  
 depre- 31.12. Adi- Bai- Depre- ferên- 31.12.
Subgrupo   ciação   2018 ções xas ciação cias    2019
Propriedades rurais – 17.812 – – – – 17.812
Máquinas 
 e equipamentos 10% 14 – – (3) (2) 9
Benfeitorias em
 propriedades rurais 4% 606 – – (43) – 563
Veículos 10% 484 125 (17) (121) – 471
Outros  10% 110 19 – (32) 2 99

 Taxa de      Trans-  
 depre- 31.12. Adi- Bai- Depre- ferên- 31.12.
Subgrupo   ciação   2017 ções xas ciação cias    2018
Propriedades rurais – 17.812 – – – – 17.812
Máquinas e 
 equipamentos 10% 29 2 (10) (6) (1) 14
Benfeitorias em 
 propriedades rurais 4% 667 – (18) (43) – 606
Veículos 10% 575 56 (30) (117) – 484
Outros  10% 151 15 (25) (32) 1 110

Análise do valor recuperável - 
revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há 
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redu-
ção ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recupe-

reconhecer uma provisão para perda por redução do valor recuperável 
9. 

Provisões para Riscos - Em 31 de dezembro de 2019 não havia con-
tingências com causa provável de perda. O saldo em 31 de dezembro 
de 2018 no valor de R$6 refere-se a uma causa de cunho ambiental 
movida pelo SUPRAM/MG, cujo objeto da ação é a regeneração da 
vegetação nativa em uma área de 3.723 hectares dentro da área de 
reserva legal, cercada com pastagem (gramínea). O processo foi con-
duzido pelo departamento jurídico interno e sua causa atual está classi-

 2019 2018
Natureza ambiental (a) 503 497
Natureza trabalhista 28 36
 531 533
(a) Saldo composto por processos de cunho ambiental, nas fazendas 
Chapada A e Santa Rita, acerca das reservas legais e demais itens am-
bientais presentes nos processos. 10. Empréstimos e Financiamentos 
- 
Instituição 

 Vencimento Encargos Modalidade   2019   2018
Banco Itaú 15/06/2019 6,00% a.a. Finame – 23
Banco Itaú 15/07/2020 5,00% a.a. Programa
    ABC (a) 1.022 2.045
Banco Itaú 15/12/2025 6,00% a.a. Programa
    ABC (a) 2.629 1.433

Circulante    1.029 1.071
Não circulante   2.622 2.430

-
lista, sendo a garantia a área plantada. Movimentação de empréstimos 

   2019   2018
Saldo inicial 3.501 3.134
Captações 2.403 1.430
Juros e variação monetária provisionados 254 133
Amortização - juros (pagamento) (274) (151)
Amortização - principal (2.233) (1.045)

As parcelas do passivo não circulante, em 31 de dezembro de 2019, 
têm os seguintes vencimentos:
Ano  Valor
2021 524
2022 524
Após 2023 1.574

-

FINAME. Na ocorrência da ausência de pagamento de qualquer valor 
devido, no respectivo vencimento, a Sociedade está sujeita à rescisão 

forma imediata a totalidade dos débitos (valores vencidos e vincen-
dos). Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade estava atendendo a 
todas essas cláusulas. 11. Imposto de Renda e Contribuição Social 
- a) Saldos dos impostos diferidos - O imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos foram constituídos sobre a totalidade dos pre-

-
tos diferidos ativos e passivos apresentados nos balanços patrimoniais:
Ativo   2019   2018

Base negativa 1.395 1.540
Provisões PPLR e contingências 23 25

Passivo

Depreciação acelerada 1.919 3.226
Ajuste a valor justo sobre ativos biológicos 5.739 5.686
Mais – valia imobilizado (terras) 
 custo atribuído – ICPC 10 474 474

Saldo líquido no passivo não circulante 2.842 3.544
b) Imposto de renda e CSLL reconhecidos no resultado:
   2019   2018
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e contribuição social (2.128) 291
Alíquotas combinada de IRPJ e contribuição social 34% 34%
Receita/despesa à alíquota vigente 724 (99)
Ajustes para apuração do IRPJ e CSLL 
 efetivos (efeitos sobre):
Outras adições e exclusões permanentes (22) (2)
Despesa de IRPJ e CSLL reconhecidos no resultado:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 702 (101)

A alíquota utilizada nas conciliações de 2019 e de 2018 é a alíquota de 
34%, devida pelas pessoas jurídicas no Brasil sobre os lucros tributá-
veis, conforme previsto pela legislação tributária. Além disso, também 
conforme o artigo 14 da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990, que trata 
do resultado da atividade rural, o prejuízo apurado pela pessoa jurídica 
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos - base 
posteriores, sem considerar o limite de 30% do lucro tributável. A So-
ciedade adota o regime de tributação de apuração do imposto de renda 
e da contribuição social pelo lucro real e realiza, periodicamente, uma 

-
ção de lucros tributáveis futuros que permitam a realização dos ativos 

aprovada pela Administração. Segundo esta análise, estima-se que o 

  2019
2020 2.228
2021 614

Essas projeções estão sujeitas a vários fatores, entre os quais as condi-
ções de mercado, o ambiente econômico e premissas utilizadas no mo-
delo econômico e tributário, fazendo com que os valores reais possam 
divergir das estimativas realizadas pela Administração.
12. Outras Contas a Pagar 2019 2018
Provisão - serviços contratados (a) 150 287
Outras provisões a pagar 32 36

(a) Provisão - serviços contratados: refere-se a provisões de serviços 
de auditoria, consultoria e assessoria e empreiteiros a pagar. 13. Pa-
trimônio Líquido - 13.1. Capital Social - O capital social subscrito e 
integralizado, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é de R$49.173, 
divididos em 49.173.000 ações ordinárias nominativas a R$1,00. Ajus-
te de avaliação patrimonial - A Sociedade efetuou o registro do custo 
atribuído do seu imobilizado, em conformidade com o Pronunciamen-

-
bilidade e com o ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao 
Ativo Imobilizado. Como consequência desses fatos, foi registrada a 
mais - valia dos ativos (terras) em contrapartida à conta de Ajuste de 
Avaliação Patrimonial no Patrimônio líquido, líquido de seus efeitos 

13.2. Dividendos - Em 2018 houve reversão dos dividendos a 
pagar registrados no montante de R$679, aprovado por ato societário 
de reunião de sócios realizado na data de 31 de dezembro de 2018, 
visto que a empresa possui saldo de prejuízos acumulados em seu 
patrimônio líquido e atual indisponibilidade de caixa para efetuar a 
distribuição. Em 2019 não ocorreu distribuição de dividendos, devido 
ao prejuízo incorrido. 14. Receitas - Segue abaixo a conciliação entre 
a receita bruta e a receita apresentada na demonstração de resultado 
do exercício:
    2019    2018
Receita operacional bruta 10.734 10.597
(-) Deduções:
Impostos sobre vendas (1.117) (1.125)
Receita operacional líquida 9.617 9.472
15. Informação sobre a Natureza das Despesas Reconhecidas na 
Demonstração do Resultado - A Sociedade apresentou a demonstra-

com base em sua função. As informações sobre a natureza desses cus-
tos e despesas reconhecidos na demonstração do resultado é apresen-
tada a seguir: 
15.1. Custos dos produtos vendidos     2019    2018
Exaustão ativos biológicos (3.671) (3.972)
 (3.671) (3.972)
15.2. Despesas gerais e administrativas      2019     2018
Despesas com pessoal (2.077) (2.020)
Prestação de serviços (393) (397)
Despesas legais e tributárias (138) (118)
Aluguéis (77) (76)
Água, luz e telefone (69) (66)
Depreciação dos ativos imobilizados (49) (52)
Amortização dos ativos intangíveis (8) (9)
Manutenção (18) (7)
Provisão para riscos 6 8
Outras despesas (268) (285)
 (3.091) (3.022)
16. Resultado Financeiro     2019    2018

Receita com título da dívida agrária 3 3
Juros recebidos – 8
Juros mútuo 33 15

Juros sobre empréstimos (254) (133)
Outros (73) (22)

17. Cobertura de Seguros - Em função da natureza de suas atividades 
e das medidas preventivas adotadas contra incêndio e outros riscos da 

seguros contra danos causados às mesmas, optando pela adoção de 
políticas de proteção, as quais, historicamente, têm se mostrado al-

Administração entende que sua estrutura de gerenciamento dos riscos 
18. Ge-

renciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros - a) Gerencia-
mento de riscos - A Sociedade participa de operações envolvendo ins-

se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a 

que está exposta, de acordo com sua natureza dos negócios e estru-
tura operacional. A administração desses riscos é efetuada por meio 

da Sociedade, atreladas ao estabelecimento de sistemas de controles 
e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações 

-

e concessão de crédito. Os créditos de liquidação duvidosa, quando 
necessário, estão adequadamente cobertos por provisão para fazer face 
às eventuais perdas na realização destes. No exercício de 2019, os dois 
principais clientes representaram R$2.882 (27%) e R$1.771 (17%) do 
faturamento bruto. c) Gestão de risco operacional - A estrutura de capi-
tal da Sociedade é formada pelo endividamento líquido (empréstimos 
deduzidos pelo caixa e equivalente de caixa) e pelo patrimônio líquido. 
O índice de endividamento em 31 de dezembro de 2019 foi de 0,066 
(sendo 0,037 em 2018).
     2019     2018
Empréstimos 3.651 3.501
Caixa e equivalente de caixa (630) (1.784)
Dívida líquida 3.021 1.717
Patrimônio líquido 45.059 46.485
Índice de endividamento 0,067 0,037
d) Risco de liquidez - A Administração da Sociedade gerencia suas 
necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e lon-
go prazos mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 

-

prazo de vencimento contratual restante dos principais ativos e passi-

 Até De um a Mais de
 um ano três anos três anos   Total
Empréstimos 

valores em fundos de investimento, destinados a receber aplicações 
de investidores restritos, com liquidez diária, estão sujeitas a um in-

-

a volatilidade de indexadores.  31.12.2019 31.12.2018

Exposição ativa –  929
 31.12.2019 31.12.2018

-

base em informações de mercado disponíveis e metodologias de va-
lorização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou 
metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores 
justos. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o va-

a seu valor justo. Em 31 de dezembro de 2019, os principais instru-

caixa: os saldos de caixa e equivalentes a caixa, em face de sua li-

valores justos que aproximam aos saldos contábeis • Contas a receber: 
-

ros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável. Os 
valores justos se aproximam dos valores contábeis devido à natureza 
e prazos de vencimento desses instrumentos. • Partes relacionadas: 

-
ros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável. Os 
valores justos se aproximam dos valores contábeis devido à natureza 
e prazos de vencimento destes instrumentos. • Empréstimos: são clas-

pelo seu valor justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método 

remuneração efetiva. Os valores de mercado destes empréstimos se 
-

cados como custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
Os valores justos se aproximam dos valores contábeis devido à na-
tureza e prazos de vencimento desses instrumentos. 19. Benefícios 
pós Emprego - Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Sociedade 
não possui compromissos relativos à aposentadoria complementar ou 
quaisquer benefícios de natureza assistencial e de saúde a seus em-
pregados quando aposentados. 20. Eventos Subsequentes - Durante 

até a sua data de emissão, a economia brasileira vem sofrendo com 
os efeitos da Pandemia do Coronavírus (COVID - 19). Neste período, 
a Administração da Sociedade avaliou os eventuais efeitos macroe-
conômicos em razão da expectativa de desaquecimento da economia 

 
de 2019 e ressalta que, até a presente data deste relatório, não houve 

alterações nos números divulgados, ou em suas expectativas de caixa 
futuro. A Administração ressalta que está tomando as medidas necessá-
rias para minimizar possíveis impactos de propagação do vírus em suas 
instalações operacionais e administrativas.

Fabiano Lirancos Sanchez - Diretor
Daniela de Aquino Coelho - Diretora

Maycon Anderson Gazda - 
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CENTro SoCiAL DoS CABoS E SoLDADoS DA 
PoLÍCiA miLiTAr E CorPo DE BomBEiroS 

miLiTAr DE miNAS GErAiS 
(CNPJ 22 .441 .778/0001-79)

edITal de ProrroGaçÃo da CoNVoCaçÃo 
Para as eleIções 2020

a diretoria executiva e o Presidente do Centro social dos Cabos e 
soldados da Polícia militar e Corpo de bombeiros militar de minas 
Gerais, no uso das suas atribuições estatutárias, considerando a decla-
ração pública de pandemia em relação à CoVId-19 da organização 
mundial da saúde - oms, de 11/03/2020, o decreto legislativo nº 
6/2020, do senado Federal, a lei Federal nº 13 .979/2020, as Portarias 
de números 188/2020, 356/2020 e 454/2020 do ministério da saúde, o 
decreto Ne nº 113/2020 e o decreto nº 47 .891/2020, ambos do Gover-
nador do estado de minas Gerais, os decretos de números 17 .328/2020 
e 17 .332/2020, ambos do Prefeito de belo Horizonte, os artigos 267 
e 268 do Código Penal e o art . 69, XXI do estatuto social da enti-
dade, vem comunicar ao seu quadro social que, em reunião realizada 
no dia 27/05/2020, decidiu que a publicação do edital de convocação 
das eleições 2020, prevista para a segunda quinzena do mês de maio 
deste ano, fica inicialmente prorrogada para a segunda quinzena do mês 
de agosto deste ano quando será realizada nova reunião sobre o tema 
para, se as condições sanitárias do país permitirem, convocar as elei-
ções para serem realizadas antes do encerramento do presente man-
dato, evitando a prorrogação deste último . belo Horizonte, 27 de maio 
de 2020 . assinado: a dIreTorIa eXeCuTIVa e o PresIdeNTe 
doCsCs/PmCbm-mG .
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE VErDE – CiS-VErDE

aVIso de lICITaçÃo
PreGÃo eleTrÔNICo N . º 001/2020

o CoNsÓrCIo INTermuNICIPal de saÚde Verde – CIs-
Verde, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico 001/2020, tipo menor preço por item, para o fornecimento 
de materiais para a prevenção ao CoVId-19, conforme edital, Termo 
de referência e anexos . abertura: dia 04/06/2020, às 15:00 horas . a 
sessão pública deste Pregão eletrônico será aberta por comando do Pre-
goeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço 
eletrônico: www .bll .org .br . edital disponível no endereço: www .cis-
verde .mg .gov .br . Carangola, 28 de maio de 2 .020 . Klezilene da silva 
Turbano moura - Presidente da Comissão Permanente de licitação

3 cm -28 1359320 - 1

LEiLoEiro JoNAS GABriEL ANTuNES morEirA
edital de leilão 01/2020- Prefeitura mun . de Ibituruna-Torna público 
que levará a leilão online através do site www .jonasleiloeiro .com .br, 
em 18/06/2020, a partir das 10 horas, seus bens inservíveis veículos, 
máquinas e outros bens . Fone: 37-3402-2001 .

1 cm -28 1359292 - 1

 LEiLoEiro LuCAS rAFAEL ANTuNES morEirA
edital de leilão 001/2020-CIsmeJe-Cons . Int . de saúde da m . do 
médio Jequitinhonha - Torna público que levará a leilão online pelo site 
www .lucasleileoeiro .com .br, 22/06/2020 a partir das 10 horas,seus bens 
inservíveis: veículos diversos e outros bens .Fone:37-3242-2218 . 

1 cm -28 1359260 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo – PASSoS/mG –
Inexigibilidade de licitação 006/2020 . o diretor do serviço autônomo 
de agua e esgoto , Pedro Teixeira , no uso de suas atribuições e nos 
termos do inciso inciso I do artigo 25 da lei 866/93 com suas posterio-
res alterações, homologa a Inexigibilidade de licitação para aquisição 
de transdutor corrente para aparelho gerador de cloro marca Hidroge-
ron – eTa antonio Porto, diretamente da Hidrogeron Tratamento de 
agua e esgoto ltda ao preço de r$ 1 .150,00 . Passos-mG, 04 de maio 
de 2020 .
Inexigibilidade de licitação 007/2020 . o diretor do serviço autônomo 
de Água e esgoto, Pedro Teixeira, no uso de suas atribuições e nos ter-
mos do inciso I do artigo 25 da lei 866/93 com suas posteriores altera-
ções, homologa a Inexigibilidade de Licitação para aquisição de Refil 
deionizador e membrana de osmose para laboratório eTa sistema 
rio Grande, diretamente da Industria e Comercio eletro eletronica 
Gehaka ltda ao preço de r$ 924,97 . Passos-mG, 04 de maio de 2020 .
Inexigibilidade de licitação 008/2020 . o diretor do serviço autônomo 
de agua e esgoto, . Pedro Teixeira, no uso de suas atribuições e nos 
termos do inciso I do artigo 25 da lei 866/93 com suas posteriores 
alterações, homologa a Inexigibilidade de licitação para aquisição de 
conjunto de filtro para aparelho de osmose reversa, marca Quimis, da 
ETE., diretamente da Quimis Aparelhos Cientificos Ltda ao preço de 
r$ 1 .272,77 . Passos-mG, 08 de maio de 2020 .
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SAAE DE CAmBuÍ/mG 
aVIso de aberTura

Informa que se encontra aberto à licitação eXClusIVa Para me/
ePP na modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 013/2020, do tipo 
menor preço Por ITem – PrC . nº 038/2020, objetivando o reGIs-
TRO DE PREÇOS para aquisição de óleos lubrificantes e derivados 
para a frota do SAAE, conforme quantidades e especificações constan-
tes no anexo I do edital . o Credenciamento dar-se-á no dia 16/06/2020 
de 09h00min às 09h30min para a entrega dos envelopes, com a abertura 
no mesmo dia às 09h31min .
Informa que se encontra aberto à licitação eXClusIVa Para me/
ePP na modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 014/2020, do tipo 
menor preço Por ITem – PrC . nº 058/2020, objetivando o reGIs-
Tro de Preços para prestação de serviços de manutenção nos equi-
pamentos do sistema de segurança e telefonia, conforme quantidades e 
especificações constantes no Anexo I do Edital. O Credenciamento dar-
se-á no dia 18/06/2020 de 09h00min às 09h30min para a entrega dos 
envelopes, com a abertura no mesmo dia às 09h31min .
os editais na íntegra encontram-se a disposição no endereço da sede 
do saae - rua Quintino bocaiúva, 260 – Centro – Cambuí-mG, pelo 
e-mail licitacoes@saaecambui .com .br e site www .saaecambui .com .br  . 
Informações: Telefone (35) 3431-2942/2020 . rosangela m . dos santos 
– Pregoeira Oficial e Presidente da CPL.

5 cm -28 1359491 - 1

SAE-SuPEriNTENDÊNCiA DE áGuA E 
ESGoToS DE iTuiuTABA /mG 

 Concurso Público 001/2020 – edital resumido do Concurso Público 
001/2020 CoNCurso de ProVas obJeTIVas, dIsCursIVas, 
TaF, PrÁTICas, para os Cargos previstos em edital . o dIreTor 
da sae - superintendência de Água e esgotos de Ituiutaba -mG, no 
uso de suas atribuições legais, torna público a divulgação do edital 
001/2020 referente ao Concurso Público da já citada autarquia, desti-
nado ao provimento de cargos do quadro efetivo, que estará disponível 
no endereço eletrônico https://iadhed .listaeditais .com .br/ para consulta 
e download pelos interessados . o período de inscrição será do dia 28 
de julho de 2020 ao dia 28 de agosto de 2020, através do endereço ele-
trônico https://iadhed .listaeditais .com .br/ . edital Completo disponível 
fixado no quadro de publicações da SAE – Superintendência de Água 
e esgotos de Ituiutaba/mG, bem como nos sites https://iadhed .listae-
ditais .com .br/ e www .saeituiutaba .com .br, a partir de 29 de maio de 
2020 . Informações adicionais poderão ser obtidas através do IadHed . 
Ituiutaba-mG, 29 de maio de 2020 . marcos andré alamy – diretor da 
sae – superintendência de Água e esgotos de Ituiutaba/mG .

4 cm -28 1359410 - 1

SEmASA DE CArANGoLA/mG
aVIso de PreGÃo PreseNCIal Nº 019/2020 - o semasa torna 
público que fará realizar a seguinte licitação: obJeTo: registro de 
Preços para firmar Termo de Contrato de expectativa de fornecimento 
de combustíveis diversos . Prazo máximo para entrega dos envelo-
pes: dia 15/06/2020 as 08:00 horas . o edital na íntegra encontra-se 
no semasa/CGa, sito na rua divino, n° 93, Carangola–mG, fone 
(32) 3741-5820 - e-mail: comprasecontratos@semasacarangola .com .br 
e nos sites www .semasacarangola .com .br e www .cisab .com .br . Caran-
gola, 28/05/2020 . marco antônio de lima . diretor Geral .

3 cm -28 1359381 - 1

SEmASA DE CArANGoLA/mG
aVIso de PreGÃo PreseNCIal Nº 018/2020 - o semasa 
torna público que fará realizar a seguinte licitação: obJeTo: registro 
de Preços para firmar Termo de Contrato de expectativa de forneci-
mento de reagentes, vidrarias e equipamentos para as eTa’s e eTe do 
município de Carangola-mG . Prazo máximo para entrega dos envelo-
pes: dia 30/06/2020 as 08:00 horas . o edital na íntegra encontra-se 
no semasa/CGa, sito na rua divino, n° 93, Carangola–mG, fone 
(32) 3741-5820 - e-mail: comprasecontratos@semasacarangola .com .br 
e nos sites www .semasacarangola .com .br e www .cisab .com .br . Caran-
gola, 28/05/2020 . marco antônio de lima . diretor Geral .

3 cm -28 1359411 - 1

 SAAE DE CArmo DA mATA-mG.
 aviso de licitação; Processo licitatório Nº 005/2020-Pregão Presen-
cial Nº 003/2020 – objeto: eventual prestação de serviço de transporte 
de água tratada em caminhão pipa para abastecimento do sistema de 
água e sistema de água dos povoados do município de Carmo da mata . 
data para Credenciamento: até 10/06/2020, às 09h . abertura dos enve-
lopes 10/06/2020 após o credenciamento . o edital estará à disposição 
na sala de licitação do saae, r . expedicionário José da Cruz, 57, Cen-
tro, e no site do saae: www .saaecarmodamata .org .br . Carmo da mata 
- mG, 28 de maio de 2020 .

3 cm -28 1359186 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200528211254026.

Fábio
Retângulo




