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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE - 
secretaria Municipal de obras e Infraestrutura – sMoBI - Companhia 

urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – urbel
aviso de licitação

 licitação urbel/ sMoBI 017/2019 – CC - Proc . n .º 01-083 .274/19-54
 oBJeTo: Prestação de serviços e obras para a urbanização do Beco 
são João, empreendimento Nº 16 do oP 2013/2014, na Vila estrela . 
ModalIdade: Concorrência . TIPo de lICITaçÃo: Menor Preço, 
aferido de forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por 
Preço unitário . daTa do JulGaMeNTo: 05 de dezembro de 2019 . 
HorÁrIo do JulGaMeNTo: 09H . oBTeNçÃo do edITal: o 
texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interes-
sados no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes e na suad – Pro-
tocolo Geral da urBel, localizada em Belo Horizonte/ MG, na av . do 
Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h às 
12h e de 14h às 16h, onde serão obtidos em meio digital, mediante o 
fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado 
e/ou por cópia reprográfica, com a comprovação de recolhimento do 
valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

5 cm -17 1283942 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE - 
secretaria Municipal de obras e Infraestrutura – sMoBI - Companhia 

urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – urbel
 aviso de licitação

 licitação urbel/ sMoBI 012/2019 – CC - Proc . n .º 01-055 .486/19-14
 oBJeTo: serviços e obras de estabilização de encostas e tratamento 
de áreas de risco no Conjunto Taquaril e na Vila Cônego Pinheiro . 
ModalIdade: Concorrência . TIPo de lICITaçÃo: Menor Preço, 
aferido de forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por 
Preço unitário . daTa do JulGaMeNTo: 21 de novembro de 2019 . 
HorÁrIo do JulGaMeNTo: 09H . oBTeNçÃo do edITal: o 
texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interes-
sados no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes e na suad – Pro-
tocolo Geral da urBel, localizada em Belo Horizonte/ MG, na av . do 
Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h às 
12h e de 14h às 16h, onde serão obtidos em meio digital, mediante o 
fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado 
e/ou por cópia reprográfica, com a comprovação de recolhimento do 
valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

5 cm -17 1283940 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE -
 secretaria Municipal de obras e Infraestrutura – sMoBI - 

Companhia urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – urbel
aviso de licitação

 licitação urbel/ sMoBI 016/2019 – CC - Proc . n .º 01-083 .274/19-54
 oBJeTo: Prestação de serviços e obras de urbanização e tratamento 
do córrego Mangueiras, empreendimento n .º 24 do oP 2011/2012 e ser-
viços e obras de urbanização da rua Gaita, empreendimento n .º 18 do 
oP 2007/2008 e n .º 21 do oP 2013/2014, na Vila Novo são lucas . 
ModalIdade: Concorrência . TIPo de lICITaçÃo: Menor Preço, 
aferido de forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por 
Preço unitário . daTa do JulGaMeNTo: 03 de dezembro de 2019 . 
HorÁrIo do JulGaMeNTo: 09H . oBTeNçÃo do edITal: o 
texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interes-
sados no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes e na suad – Pro-
tocolo Geral da urBel, localizada em Belo Horizonte/ MG, na av . do 
Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h às 
12h e de 14h às 16h, onde serão obtidos em meio digital, mediante o 
fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado 
e/ou por cópia reprográfica, com a comprovação de recolhimento do 
valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

5 cm -17 1283941 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DoS muNiCÍPioS DA miCrorrEGiÃo 

Do ALTo SAPuCAÍ - CiSmAS,
 através de seu presidente ricardo Martins de araújo, torna público que 
estarão abertas, no período de 21/10/2019 a 01/11/2019 das 08h00min 
às 17h00min, na sede do CIsMas, localizada na avenida engenheiro 
Pedro Fonseca Paiva, nº 376, bairro avenida, nesta cidade de Itajubá/
MG, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado 
à contratação temporária de profissional para atendimento às neces-
sidades de excepcional interesse, em conformidade com o edital do 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, para o cargo de Auxiliar 
Administrativo. O Edital completo encontra-se afixado no quadro de 
avisos do CIsMas e disponível no site www .cismas .mg .gov .br .

3 cm -17 1284173 - 1

CoNSÓrCio PÚBLiCo PArA DESENVoLVimENTo 
Do ALTo PArAoPEBA – CoDAP.

Torna público o Termo de acordo extrajudicial, de um lado oCoN-
sÓrCIo PÚBlICo Para deseNVolVIMeNTo do alTo Para-
oBePa – CodaP e do outro lado o MuNICÍPIo de CaraNaÍBa 
no valor de r$ 3 .600,00 (Três mil e seiscentos reais) . Maiores informa-
ções na sede do CodaP situada na Praça Nossa senhora do Carmo, nº 
313, Centro, Conselheiro lafaiete/MG, pelo telefone (31)3721-1258 ou 
pelo e-mail: codap .adm@altoparaopeba .mg .gov .br .

2 cm -17 1284050 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA E EmErGÊNCiA Do 
NorDESTE E JEQuiTiNHoNHA - CiSNorJE

Processo administrativo disciplinar 007/2019, instaurado pela Porta-
ria nº 048 de 18 de Julho de 2019 . dispõe sobre a conclusão do Pad 
007/2019 . a presente comissão entendeu que a conduta do funcionário 
processado cabe advertência formal a ser entregue ao servidor e ane-
xada à sua pasta funcional. Gestão 2019/2020. Teófilo Otoni 05/08/19. 

Henrique Luiz da Mota Scofield, Presidente do CISNORJE. 
2 cm -17 1283875 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA E EmErGÊNCiA Do 
NorDESTE E JEQuiTiNHoNHA - CiSNorJE

Processo administrativo disciplinar 005/2019, instaurado pela Porta-
ria nº 044 de 27 de Junho de 2019 . dispõe sobre a conclusão do Pad 
005/2019, condenando a acusada V .C .B a suspensão do contrato de 
trabalho, pelo prazo máximo de 30 dias, com perda dos vencimentos, 
com arrimo no art . 474 da ClT, quanto aos servidores H .s .s e G .l .s .V, 
opino conforme decisão da comissão, pelo arquivamento, sem aplica-
ção de pena, e o retorno imediato destes às escalas de plantão respecti-
vas. Gestão 2019/2020. Teófilo Otoni 05/08/19. 

Henrique Luiz da Mota Scofield, Presidente do CISNORJE.
3 cm -17 1283850 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG,

 torna público o extrato de Julgamento das Propostas – Processo nº 
026/2019 – Tomada de Preços nº 001/2019 - Contratação de servi-
ços especializados em engenharia Para elaboração de Projetos Para 
reforma e ampliação da estação de Tratamento de Água (eta) do 
dmaes, Para o Municipio de Ponte Nova-Mg . após análise, a Comis-
são Permanente de licitação deliberou vencedora a empresa santiago 
engenharia ltda – ePP, CNPJ: 32 .207 .976/0001-26, por apresentar 
o menor valor global de r$ 89 .023 .62 . Ficam intimados os licitantes 
quanto ao prazo de apresentação das razões de recurso (05 dias úteis) e, 
sucessivamente, de contrarrazões de recurso (05 dias úteis), conforme 
disposto no art . 109 da lei Federal 8 .666/93 . a íntegra da ata de julga-
mento será disponibilizada aos licitantes através dos e-mails cadastra-
dos na autarquia, bem como no site www .dmaespontenova .mg .gov .br . 
anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral e lúcio Mauro Gomides/
Presidente da Comissão Permanente de licitação Pública .

4 cm -17 1284210 - 1

SiNDiCATo DoS EmPrEGADoS No ComÉrCio 
DE moNTES CLAroS E rEGiÃo

- edITal de CoNVoCaçÃo - em conformidade com o artigo 551 
da CLT e o Estatuto Social, ficam convocados os associados deste Sin-
dicato em gozo de seus direitos, para uma asseMBleIa Geral 
ordINÁrIa a realizar-se no dia 12 de novembro de 2019, às 18h 
(dezoito horas), em primeira convocação, na sede da entidade, na av . 
Francisco sá, 174, Centro, Montes Claros/MG, para discussão e deli-
beração das seguintes matérias: a) Prestação de Contas do exercício de 
2018; b) Prestação de contas dos meses de janeiro a outubro de 2019 
em razão de término de mandato; c) Previsão orçamentária para o ano 
de 2020 . Não havendo número legal a assembleia Geral ordinária rea-
lizar-se-á, em segunda convocação, no mesmo local e dia, às 18h30min 
(dezoito horas e trinta minutos) . Montes Claros, 18 de outubro de 2019 . 
osanan Gonçalves dos santos - Presidente .

4 cm -17 1283818 - 1

HoSPiTAL SANTo ANTÔNio DE PEÇANHA – mG.
 aviso de licitação:Tomada de Preços nº 003/2019, Processo análogo . 
objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos 
Permanentes para unidade de atenção especializada em saúde do Hospi-
tal santo antônio em PeçaNHa/MG . Critério de Julgamento – Menor 
Preço unitário . data de recebimento dos envelopes 04/11/2019 as 
09:00h . o responsável pela licitação será a Comissão de licitação do 
Município de Peçanha/MG . Maiores Informações . setor de licitações 
– (33)3411 .2572, licitação@pecanha .mg .gov .br . Presidente da CPl: 
Vanderlei rodrigues de oliveira, responsável pela licitação do Hospi-
tal santo antônio em Peçanha/MG .

3 cm -17 1284020 - 1

46 cm -17 1283968 - 1

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME 09.041.168/0001-10 - NIRE 31.300.027.261

Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019
A Reunião do Conselho de Administração da LOG COMMERCIAL 
PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), foi 
instalada com a presença da totalidade de seus membros abaixo 
assinados, independentemente de convocação. O conselheiro Barry 
Stuart Sternlicht participou da reunião por videoconferência, em 
conformidade com o artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. A 
reunião, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e 
secretariada pelo Sr. Felipe Enck Gonçalves, realizou-se às 20:00 
horas do dia 10 de outubro de 2019, na sede social da Companhia, na 
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 2, 
bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-
610. A leitura da Ordem do Dia foi dispensada, por ser de 
conhecimento de todos os presentes. Os conselheiros também 
deliberaram que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, 
facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, 

publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros. 
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as 
seguintes deliberações foram, por unanimidade de votos, tomadas e 
aprovadas: 1) aprovar a realização de oferta pública de distribuição 
primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor 
nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços restritos de 
colocação, na República Federativa do Brasil (“Brasil”) e em mercado 
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM 
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (respectivamente, 
“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”); (1.a) a Oferta Restrita 
consistirá na distribuição pública de, inicialmente, 21.000.000 (vinte e 
uma milhões) Ações, com esforços restritos de colocação, no Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 
476, do “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de 
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Log Commercial 
Properties e Participações S.A.” a ser celebrado entre a Companhia e 

Contrato de 
Colocação”), da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 
alterada, e em conformidade com os procedimentos da Instrução 
CVM 476, do Código da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de 
Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de 
Aquisição de Valores Mobiliários atualmente em vigor e demais 
disposições legais aplicáveis, incluindo o Regulamento do Novo 
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e o Ofício 
Circular 087/2014-DP, emitido pela B3 em 28 de novembro de 2014, 
sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou 
“Coordenador Líder”), Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), 
do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e da XP Investimentos 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP 
Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco 
BBI e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”); (1.b) 
simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, serão realizados 
esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US 
Capital, LLC, pela Bradesco Securities, Inc., pelo Itau BBA USA 
Securities, Inc. e pela XP Securities LLC (em conjunto “Agentes de 
Colocação Internacional”), nos termos do “Placement Facilitation 
Agreement”, a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de 
Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”), (i) 
nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores 

Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission 
(“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. 
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos 
regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais 
países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para 
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados 
nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as 
leis daquele país (non-U.S. person), nos termos do Regulamento S, no 
âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de 
domicílio de cada investidor (sendo os investidores pertencentes aos 
itens (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), que 
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de 
investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário 
Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e pela Instrução da 
CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, ou pela Lei 
n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, sem a 
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de 
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC; (1.c) o 
preço por Ação no âmbito da Oferta (“Preço por Ação
exclusivamente após a conclusão do procedimento de coleta de 
intenções de investimento realizado pelos Coordenadores da Oferta, 

de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Institucionais 
Locais”) e Investidores Estrangeiros (em conjunto com Investidores 
Institucionais Locais, os “ ”), conforme 
previsto no Contrato de Colocação e, pelos Agentes de Colocação 
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de 
Colocação Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”), tendo 
como parâmetro: (i) a cotação das ações de emissão da Companhia na 
B3; e (ii) as indicações de interesse em função da qualidade e 
quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas 

Bookbuilding, e será aprovado pelo Conselho de Administração de 
Companhia; (1.d) a quantidade de Ações inicialmente ofertada, 
poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os 
Coordenadores da Oferta, até a data de conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, inclusive, ser acrescida em até 35% (trinta e cinco por 
cento), ou seja, em até 7.350.000 (sete milhões e trezentas e cinquenta 
mil) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as 
quais serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda 

Ação (“Ações Adicionais”); (1.e) a emissão das Ações da Oferta 
Restrita será realizada com exclusão do direito de preferência dos 
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do 
artigo 6º, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia; (1.f) nos 
termos do artigo 9°-A, inciso I, da Instrução CVM 476, será concedida 
aos acionistas a prioridade para subscrição de Ações da Oferta 
Restrita até a totalidade das Ações efetivamente ofertadas 
(considerando as Ações Adicionais), e observado o limite da 
proporção de suas participações no capital social da Companhia; (1.g) 
não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita e 
não haverá procedimento de estabilização do preço das ações 
ordinárias de emissão da Companhia; e (1.h) os recursos líquidos 
oriundos da Oferta serão destinados pela Companhia de acordo com o 
seu plano de negócios, notadamente para crescimento das operações e 
investimentos em novos empreendimentos; 2) aprovar a utilização do 
“Portal Online - “Neo1” - http://www.portalneo1.net” como canal de 
divulgação dos fatos relevantes da Companhia, nos termos da Política 
de Divulgação de Informações da Companhia e do artigo 3º, §4º, da 
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada; 3) 
(3.a) aprovar a alienação dos seguintes bens, inclusive a cessão das 
respectivas posições contratuais de locação com eles relacionadas: (i) 
até 35% (trinta e cinco por cento) da fração ideal do empreendimento 
denominado “Condomínio Log Viana Business Park”, localizado na 
Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na BR 262 nº 222, Bairro 
Vila Betânia, CEP 29135-000, existente e desenvolvido sobre o 
imóvel objeto da matrícula nº 71.391 do Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Viana, ES (“Empreendimento Viana”); (ii) até 
30% (trinta por cento) da fração ideal do empreendimento 
denominado “Condomínio Log I Business Park”, localizado na 
Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Simão Antônio 
nº 149, Cincão, CEP 149, 32371-610, existente e desenvolvido sobre 
o imóvel objeto das matrículas nº 131.873, 131.874, 131.875, 
131.876, 131.877 e 131.878 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Contagem, MG (“Empreendimento Contagem”); (iii) até 
30% (trinta por cento) da fração ideal do empreendimento 
denominado “Log Goiânia Business Park”, localizado na Cidade de 
Goiânia, Estado de Goiás, na BR-153, Km 5,5, quadra: CH, lote: área, 
Bairro Fazenda Retiro, CEP 74666-001, existente e desenvolvido 
sobre o imóvel objeto das matrículas nº 51.869, 51.870, 51.871, 
52.034, 52.035, 52.036, 51.872, 50.427 e 52.037 do Registro de 
Imóveis da 3ª Circunscrição de Goiânia, GO (“Empreendimento 
Goiânia” e, quando em conjunto com o Empreendimento Contagem e 
o Empreendimento Viana, doravante denominados 
“Empreendimentos”), pelo valor total, considerando todos os 
Empreendimentos em conjunto, de R$ 202.000.000,00 (duzentos e 
dois milhões de reais), para o LOGCP INTER FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento 
imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 34.598.181/0001-11 (“Fundo”); 
(3.b) consignar que, tendo em vista que o Fundo captará os recursos 
a serem aplicados na aquisição dos Empreendimentos por meio de 
uma oferta pública de distribuição de suas cotas, nos termos da 
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada, a venda dos Empreendimentos será sempre feita 
conjuntamente, livres de ônus, de modo que, em caso de distribuição 
parcial, os percentuais das frações ideais dos Empreendimentos a 
serem adquiridos pelo Fundo e os respectivos preços serão reduzidos 
proporcionalmente ao montante captado pelo Fundo, considerando a 
fração ideal do imóvel a ser efetivamente adquirida; (3.c) aprovar a 
celebração, pela Companhia: (i) dos instrumentos e documentos 
necessários para a concretização e formalização da venda e compra 
dos Empreendimentos, incluindo, sem limitação, os compromissos e/
ou escrituras de venda e compra; (ii) de contrato de consultoria 
imobiliária, por meio do qual a Companhia prestará, ao Fundo, 
serviços de consultoria relacionados com os Empreendimentos; e (iii) 
dos demais instrumentos e documentos relacionados com o Fundo, a 
oferta pública de suas cotas e a alienação dos bens acima indicados, 
inclusive o contrato de distribuição de cotas com a Inter Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade controlada pelo 
Banco Inter S.A., para atuar na função de instituição intermediária 
líder da oferta pública; 4) autorizar, tendo em vista as deliberações 
anteriores, a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus 
representantes legais, a praticar todos os atos, celebrar todos os 

documentos necessários para dar cumprimento às deliberações 
anteriores, incluindo, sem limitação: (i) a celebração de contratos com 
os Coordenadores da Oferta, com os Agentes de Colocação 

das Ações no âmbito da Oferta Restrita no Brasil e no exterior; (ii) a 

instrumentos relacionados com o Fundo, a oferta pública de suas cotas 
e a alienação dos bens acima indicados, inclusive tanto as escrituras 
de venda e compra, quanto a negociação, repactuação e alteração, 
conforme o caso, de instrumentos de que a Companhia seja parte, ou 
a que esteja sujeita, de forma a permitir a aquisição dos bens pelo 
Fundo nos termos aqui previstos, livres de ônus; e (ii) assinar 
quaisquer outros documentos necessários para a efetivação da 
alienação dos Empreendimentos para o Fundo, nos termos aqui 
previstos, incluindo procurações e aditamentos, conforme aplicáveis; 
e 5)
neste sentido até a presente data. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 10 de outubro 
de 2019; Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; 
Felipe Enck Gonçalves, Secretário da Mesa. Rubens Menin 
Teixeira de Souza, Júnia Maria de Souza Lima Galvão, Marcos 
Alberto Cabaleiro Fernandez, Leonardo Guimarães Corrêa, 
Marcelo Martins Patrus, Barry Stuart Sternlicht, Rafael Padilha 
de Lima Costa
e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. 
Confere com o original: Felipe Enck Gonçalves - Secretário da 

sob o nº 7515250 em 15/10/2019 da Empresa LOG COMMERCIAL 
PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300027261 e 
protocolo 194620123 - 14/10/2019. Autenticação: 

iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA muNiCiPAL DE ArAXá/mG 
– aviso de licitação . Pregão Presencial 08 .002/2019 . o Instituto de 
Previdência Municipal de araxá/MG, torna público a abertura de lici-
tação para a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços técnicos de assessoria para adesão, implantação, nivelamento, 
aderência e adequação legal do Programa Pró Gestão para obtenção 
da Certificação Institucional que será desenvolvida para o Instituto 
de Previdência Municipal de Araxá – IPREMA, conforme especifica-
ções e descrições técnicas constantes do Termo de referência, anexo 
I, do edital . abertura: 04/11/19 às 14:00h . edital disponível: 22/10/19 . 
Informações: 0(34)3662-5435 . andré luís da silva, superintendente 
do Instituto de Previdência Municipal de araxá/MG – 17/10/19 .

3 cm -17 1284092 - 1

ETATEC AmBiENTAL S.A
CNPJ/MF Nº 11 .099 .810/0001-63 - NIre 3130002976-0
edital de Convocação - assembleia Geral extraordinária

a ser realizada em 25 .10 .2019, às 11 horas
Ficam convocados os senhores acionistas da etatec ambiental s .a .- 
em liquidação (“Companhia”) para se reunirem em assembleia Geral 
extraordinária, a ser realizada às 11 horas, do dia 25 .10 .2019, na sede 
social, localizada em Belo Horizonte/MG, na avenida Álvares Cabral, 
nº 1 .707, 4ª andar, lourdes, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) prestação final de contas do liquidante; e (ii) encerramento da 
sociedade e filial. Os acionistas poderão participar da AGE, ora convo-
cada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dis-
põe o artigo 126 da lei nº 6 .404/76 . Belo Horizonte/MG, 16 .10 .2019 . 
José eustáquio Torres - liquidante

3 cm -16 1283433 - 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 320191017210641021.


