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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

 Retificação – 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: 10 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. Fica sem efeito o aviso publicado 
no doe de 18 de outubro de 2019 .

 Belo Horizonte, 18 de outubro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura
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Particulares e 
Pessoas Físicas

ASSoCiAÇÃo DoS DEFiCiENTES ViSuAiS 
DE BELo HoriZoNTE - ADEViBEL

 Convoca todos os seus associados, em pleno gozo de seus direitos, para 
participarem da assembleia Geral extraordinária, a ser realizada no dia 
26 de outubro de 2019, na primeira chamada as 08:30hs com 2/3 dos 
associados, e em segunda chamada às 09:00hs com qualquer número de 
associados, na aV . augusto de lima, nº 2109, Bairro Barro Preto, Belo 
Horizonte/MG, para tratar da seguinte pauta:
1 . reforma do estatuto;
2 . assuntos gerais .

 Kellerson souto Viana - Presidente
3 cm -18 1284304 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE PArA 
GErENCiAmENTo DA rEDE DE urGÊNCiA E 

EmErGÊNCiA DA mACro SuDESTE – CiSDESTE .
aVIso de lICITaçÃo

lICITaçÃo N° 067/2019 . PreGÃo PreseNCIal N° 031/2019 . o 
CISDESTE faz saber que as 09:00h do dia 22 de novembro de 2019, 
no auditório da sede do CIsdeTe, localizado na rua Cel . Vidal, nº800, 
Bairro são dimas, JuIZ de Fora, será realizada licitação para Con-
tratação de instituição financeira pública ou privada autorizada pelo 
Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de gerenciamento 
e processamento da folha de pagamento dos empregados públicos do 
CIsdesTe/saMu, incluindo o pagamento a fornecedores e presta-
dores de serviços, conforme condições e especificações contidas no 
TerMo de reFerÊNCIa – aNeXo II . o edital completo poderá 
ser obtido na sede do CIsdesTe ou acessado pelo endereço eletrônico . 
www.cisdeste.com.br (EDITAIS-LICITAÇÕES). Demais informações 
poderão ser obtidas pelo tel .: (32) 3250-0361 . JuIZ de Fora, 18 de 
outubro de 2019 . Izauro dos santos Callais – Pregoeiro .

4 cm -18 1284349 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

PC 046/2019 dispensa 015/19 aq . Mat . escritório e Papelaria (Item 
Frustrado)-Sr. Presidente Ratifica e Homologa a favor de Mec Empre-
sarial C . repres . ltda-Me - CNPJ 64 .348 .857/0001-80-CTr 098/19-
Sig. Silvanei B. Santos (presidente) e José A. F. Machado p/ contratada 
- Vr .r$1 .512,00-17/10/19-Vig .31/12/19 .
PC 052/2017 PP 034/2017 Cont. Empresa p/ Prest. Serv. Exames 
Toxicológicos. 2º Aditivo CTR 112/17 firmado c/ Laboratório Montes 
Claros Ltda ME-CNPJ 10.768.445/0001-70-Prorroga vig: 21/11/19 a 
20/11/20-Inc. II, art. 57, L. 8.666/93. Altera valor unit. p/ R$180,00 §1º, 
art . 65, lei 8 .666/93-18/10/19 .
PC 051/2018 PP 034/2018 - aquisição de produtos p/ lanche (padaria) . 
1º Aditivo CTR 106/18 firmado c/ C&D Ind. Com. de Alimentos Ltda-
ePP-CNPJ 03 .526 .622/0001-46- adita-se ao item 06 o percentual de 
25%. inc. II, §2º, art. 65, L. 8.666/93-Vl. 675,00-18/10/2019.
PC 051/2018 PP 034/2018 - aquisição de produtos p/ lanche (padaria) . 
1º Aditivo CTR 107/18 firmado c/ Padaria C. Grão de Trigo Ltda-EPP-
CNPJ 05 .613 .947/0001-91 . adita-se aos itens 04 e 05 o percentual de 
25%. inc. II, §2º, art. 65, L. 8.666/93-Vl. 10.500,00-18/10/2019.
PC 025/2019 PP 019/2019 Cont. Empresa p/ Prest. Serv. Veic. Propa-
ganda Institucional em rede de televisão. Recurso aviado p/ Intervi-
são Emissora de rádio e Televisão Ltda-CNPJ 16.924.581/0001-98 jul-
gado procedente-Rádio e Televisão Bandeirantes de MG Ltda-CNPJ 
17.184.649/0001-02 julgada inabilitada.18/10/2019.

6 cm -18 1284619 - 1 13 cm -14 1282414 - 1

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL
CNPJ/MF 17.162.579/0001-91 - NIRE 31300046222

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2019

01 - DATA DA REALIZAÇÃO: dezesseis de setembro de dois mil 
e dezenove, às quatorze horas. 02 - LOCAL: em sua sede social, à 
Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG. 03 - 
CONVOCAÇÃO: convocados os membros integrantes da Diretoria, 
através de ofício nominal encaminhado pelo Diretor Presidente, 
Sr. Eduardo de Pereira Vaz. 04 - PRESENÇA: presentes o Diretor 
Presidente – Eduardo de Pereira Vaz, a Diretora Superintendente – 
Júnia Hermont Corrêa, o Diretor Geral Administrativo-Financeiro 
– Ronaldo Ribeiro Silva, a Diretora Jurídica – Margherita Coelho 
Toledo, a Diretora Superintendente das Unidades de Manutenção 
Executiva, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves - Bruna 
Assumpção Strambi, a Diretora de Tecnologia e Informática - Celina 
Nascimento Jorge Marinho, o Diretor Regional da Base Brasília - 
Alisson Thomaz Bretas Leôncio, o Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios - João Carlos Pereira Campos e o Diretor de Recursos 
Humanos – Guilherme Cavaliere Medina. 05 - MESA DIRETORA: 
Presidente Sr. Eduardo de Pereira Vaz e Secretária Sra. Margherita 
Coelho Toledo. 06 - ORDEM DO DIA:
de alteração do endereço da Companhia localizada na cidade de 
Guarulhos – SP, ocorrida na Reunião de Diretoria realizada em 16 de 

07 - DELIBERAÇÕES: 
Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os Diretores 
presentes deliberaram as matérias a seguir descritas: A) Fica re-

localizada em Guarulhos, SP, registrada no CNPJ/MF sob o nº 
17.162.579/0032-98 e NIRE 35904156566, que está localizada no 
seguinte endereço: Rodovia Hélio Smidt, s/nº, TPS 2, Asa B, LUC 
1 nº 2T2L023, Terminal TPS 2 – Oeste – Sala 121 e LUC 2 nº 
2T2L088, Terminal TPS 2 – Oeste – Sala 122, Guarulhos, SP – CEP 
07.190-100. B) Fica autorizada a Diretoria Executiva da Companhia 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 08 - APROVAÇÃO 
DAS DELIBERAÇÕES: para constar, todas as deliberações dos 
Diretores foram votadas e aprovadas à unanimidade sem restrições 
ou emendas. 09 - APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: lida 

que a lavrou, encerrando-se a reunião às 15:00 horas. Assinaturas: 
Eduardo de Pereira Vaz; Diretor Presidente; Júnia Hermont Corrêa, 
Diretora Superintendente; Ronaldo Ribeiro Silva, Diretor Geral 
Administrativo-Financeiro; Margherita Coelho Toledo, Diretora 
Jurídica; Bruna Assumpção Strambi, Diretora Superintendente das 
Unidades de Manutenção Executiva, Fretamento e Gerenciamento 
de Aeronaves; Celina Nascimento Jorge Marinho, Diretora de 
Tecnologia e Informática; Alisson Thomaz Bretas Leôncio, Diretor 
Regional da Base Brasília; João Carlos Pereira Campos, Diretor de 
Desenvolvimento de Negócios; e Guilherme Cavaliere Medina, 
Diretor de Recursos Humanos. 10 - DATA E LOCAL: Belo 

livro próprio. Margherita Coelho Toledo - Secretária. Junta Comercial 

04/10/2019 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, 
Nire 31300046222 e protocolo 194215156 -19/09/2019. Autenticação: 
69D5E6D9AEEB304B69F0D67C3FD844AD5493E85D. Marinely 
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DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 18.384.930/0001-51 - NIRE 31.300.114.52-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de 
Setembro de 2017. Data, Hora e Local: Em 27 de setembro de 2017, 
às 10:00 horas, na sede social da Datora Mobile Telecomunicações 
S.A., localizada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na 
Alameda Oscar Niemeyer, nº 119, sala 1.502, bairro Vila da Serra, CEP 
34006-056 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensado das 
formalidades, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. MESA: Presidida pelo Sr. 
Tomas Henrique Fuchs (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Ricardo 
Wagner Righi de Toledo (“Secretário”). Ordem do Dia: Deliberar so-
bre (i) Aprovação da nova composição da Diretoria, (ii)
nova composição da Diretoria, (iii) outros assuntos de interesse da 
Companhia. DELIBERAÇÕES: Depois de discutidas as matérias 
constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração da Compa-
nhia decidiu, por unanimidade: (i.i) Destituir o Sr.  José Artur Olivei-
ra Ribeiro, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 11.745.759 
MG, CPF 046.821.406-20, com endereço residencial na Rua da Mata, 
80 – Apto 601 – Torre B, Nova Lima – MG, do cargo de Diretor Finan-
ceiro; (i.ii) Destituir o Sr. Jorge Alberto Bichara de Melo, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
4.8226.898 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 797.010.357-04, 
residente na Avenida Cotovia, 740, apto 51, Indianópolis, CEP 04517-

(i.iii) Destituir o Sr. Samy Uziel, brasileiro, casado, engenheiro, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 18.190.080-4 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob o nº 166.315.788-09, residente na Rua Dr. Homem de 
Melo, 371, apto 61, CEP 05007-001, São Paulo – SP, do cargo de Dire-

Destituir o Sr. Tomas Henrique 
Fuchs, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, em-
presário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.455.977 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 263.773.858-89, residente na Rua 
Carlos Millan, 64, apto 211, Jardim Europa, São Paulo – SP, do cargo 
de Diretor Presidente; (i.v) Destituir o Sr. Eduardo Henriques Re-
sende, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identida-
de RG nº M5681184 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 
003.741.876-90, residente na Rua Lagoa das Garças, 40/1001, Barra da 
Tijuca, CEP 22793-400, Rio de Janeiro – RJ, do cargo de Diretor sem 

Nomear o Sr. Eduardo Henriques Re-
sende, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identida-
de RG nº M5681184 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 
003.741.876-90, residente na Rua Lagoa das Garças, 40/1001, Barra da 
Tijuca, CEP 22793-400, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor 
Presidente. (i.vii) Nomear o Sr. Daniel Tibor Fuchs, brasileiro, casa-
do, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.636.462-4 
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 175.969.248-40, residente na 
Rua Jerônimo da Veiga, 381, apto 141, Bloco B, CEP 04536-001, São 

-
retores ora nomeados exercerão a função pelo prazo de 3 (três) anos. 
(ii)  Os diretores ora nomeados declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por (a) 
determinação de lei especial ou decisão judicial; (b) condenação crimi-
nal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (c) crime fali-
mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. Os diretores serão investidos em seus cargos 
mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados em 
livro próprio da Companhia. (ii.i) Em razão da deliberação (i) acima o 

Diretoria da Companhia, a saber: (a) Eduardo Henriques Resende, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
M5681184 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 003.741.876-90, 
residente na Rua Lagoa das Garças, 40/1001, Barra da Tijuca, CEP 
22793-400, Rio de Janeiro – RJ, com endereço comercial na Rua Igua-
temi, nº 151, 29º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 01451-011, para o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia; (b) Daniel Tibor Fuchs, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 14.636.462-4 (SSP/SP), ins-
crito no CPF/MF sob o nº 175.969.248-40,  residente na Rua Jerônimo 
da Veiga, 381, apto 141, Bloco B, CEP 04536-001, São Paulo – SP, 
com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 151, 29º andar, Itaim 
Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-011, 

(iii) Além das deli-
berações acima, foi decidido pelo Conselho de Administração: (iii-
.i) O Conselho Fiscal será instaurado. (iii.ii) O Diretor Financeiro, José 
Arthur, será demitido até 30 de setembro de 2017, tendo sido aprovado 

-
-

tos. O Diretor Presidente acumulará as funções do Diretor Financeiro; 
(iii.iii) O acerto relativo ao compartilhamento de custos intercompany 
de jan/16 a jun/17, conforme o resultado do trabalho da O&W, será 

um complemento da análise intercompany relativo ao uso de equipa-
mentos da Datora Telecom pela Companhia; (iii.v) O bônus do ano de 
2016 deverá ser pago na mesma data do item acima; (iii.vi) O acerto 
dos meses de julho, agosto e setembro de 2017 deverá seguir o mesmo 
padrão do trabalho da O&W e deverá ser pago em outubro; (iii.vii) A 

a opção 2 do trabalho da O&W, conforme apresentação arquivada na 
Companhia; (iii.viii) Será eliminado o rateio dos custos de pessoal. A 
Companhia contratará os seguintes serviços fornecidos pelo grupo Da-
tora Participações: • Serviços de TI, Regulatório e Juridico, de acordo 
com os modelos apurados na análise da O&W; • Serviços de Coloca-
tion; • Serviços de Fornecimento de Links de Dados; (iii.ix) As empre-
sas do grupo Datora Participações poderão contratar os seguintes ser-
viços da Companhia: • Serviço de SMS com mark-up mínimo de 3% 
para a Companhia; • Serviço SMP com mark-up de 6,5% para a Com-
panhia; • Serviço de dados móvel. (iii.x) SMP: deverá ser enviado pla-
nilha com nova proposta de custo + margem para a validação da Code-
mig; (iii.xi) As políticas de Compliance apresentadas pelo Lefosse na 
última reunião do Conselho foram aprovadas e deverão ser implemen-
tadas pela Companhia; (iii.xii) As garantias fornecidas ao BDMG de-
verão ser reavaliadas, buscando novas alternativas,  de forma a otimi-
zar o desempenho da Companhia; (iii.xiii)  A Companhia continuará 
avaliando a relação contratual com a VDF, com o objetivo de uma de-

Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Admi-
nistração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Mesa: Tomas Henrique Fuchs (Presi-
dente) e Ricardo Wagner Righi de Toledo (Secretário). Conselheiros: 
Tomas Henrique Fuchs, Daniel Tibor Fuchs, Raul Fuchs, Marco Anto-
nio Soares da Cunha Castello Branco e Ricardo Wagner Righi de Tole-

próprio. Nova Lima/MG, 27 de setembro de 2017. Tomas Henrique 
Fuchs - Presidente. Ricardo Wagner Righi de Toledo - Secretário. JU-

Datora Mobile Telecomunicacoes S.A., Nire 31300114520 e protocolo 
180437208 - 22/01/2018. Autenticação: ADB32843BB2A773EE95C4 

13 cm -18 1284370 - 1

MAQUINÉ EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ Nª 17.321.647/0003-80   NIRE-3130001618-8 - MATRIZ

CNPJ Nª 17.321.647/0001-18 NIRE-3190084686-6 - FILIAL
CNPJ Nª 17.321.647/0002-07 NIRE-3190044815-1 - FILIAL
CNPJ Nª 17.321.647/0005-41 NIRE-3190225593-8 - FILIAL

SOCIEDADE POR AÇÕES DE CAPITAL FECHADO
VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA EM 14 DE OUTUBRO DE 2019
I) Data, Horário e Local da Assembleia: 14.10.2019, na Sede So-
cial, na Av. Cristiano Machado, 4001, Bairro Ipiranga, Belo Horizon-
te-MG, CEP-31.160-413, às 15:00 horas. II) Convocação: a) Editais 
publicados eletronicamente sob o número 320190927191832024, 

Estado de Minas Gerais, nos dias 28 de setembro, 01 e 02 de ou-
tubro de 2019, Caderno 2 – Publicações de Terceiros e Editais de 
Comarcas, páginas 4, 2 e 2 respectivamente e, no jornal Hoje em 
Dia, nos dias 28 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2019, páginas 
12, 7 e 7 Caderno Editais, Primeiro Plano respectivamente, contendo 
referidos Editais o aviso, aos acionistas, de que tratam os artigos da 
Lei nº 6.404/76 aplicáveis à espécie. III) Direção dos Trabalhos 
(Mesa): Pela unanimidade dos acionistas presentes, foi escolhido 
para compor a mesa a acionista Simone Campos Drumond como 
Presidente, que escolheu a mim, André Rennó Lima Guimarães de 
Andrade, como Secretário. IV) Instalação e Presença:  Acionistas 
representando 100% do capital social com direito a voto, conforme 
assinaturas lançadas no livro de “Presença dos Acionistas”. V) Or-
dem do Dia:  a) Deliberação acerca de destituição de membros 
da Diretoria; b) Eleição de novos Diretores. VI) Deliberações: a) 
Deliberação acerca de destituição de membros da Diretoria; Foi 
aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a destituição de 
todos os membros da Diretoria. b) Eleição de novos Diretores. Ato 
contínuo, foi lançada a candidatura de chapa única, com os seguintes 
componentes: Simone Campos Drumond, concorrendo ao cargo de 
Diretora Administrativo Financeira, e Alexandre Campos Drumond, 
concorrendo ao cargo de Diretor de Relações Institucionais. Foram 
eleitos, pela unanimidade dos acionistas, para a Diretoria da So-
ciedade, para um novo mandato com duração de 03 (três) anos, os 
acionistas: Diretora Administrativo Financeira: Simone Campos 
Drumond, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira 
de Identidade nº 15.042, expedida pelo CRA/MG, inscrita no CPF/
MF sob o nº 564.806.526-49, residente e domiciliada em Belo Ho-
rizonte à Alameda dos Coqueiros, 143, Casa, Bairro São Luiz, CEP 
31.270-820; Diretor de Relações Institucionais: Alexandre Cam-
pos Drumond, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de 
Identidade nº M-3.145.193, expedida pela SSP/MG. Inscrito no CPF/
MF sob o nº 604.966.066-20, residente e domiciliado em Belo Hori-
zonte – MG, à Rua Maestro Arthur Bosmans, 55, Apto. 2402, Bairro 
Belvedere, CEP 30.320-680. VII) Encerramento: Foi franqueada 

presente Assembleia, cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes: 
Simone Campos Drumond, Alexandre Campos Drumond, Érica 
Campos Drumond P.p. Walker Tonello Júnior, José Carlos Si-
queira Drummond pp. Alessandro José Ferreira Silveira e Ione 
Amaral D’Ávila Drumond, encerrando-se a presente Assembleia. 
Belo Horizonte, 14 de outubro de 2019. Direção dos Trabalhos 
(Mesa) Simone Campos Drumond - Presidente da Mesa; André 
Rennó Lima Guimarães de Andrade - Secretário da Mesa. 
que a presente ATA é cópia autêntica do Original. Simone Campos 

nº 7516205 em 16/10/2019. Protocolo: 19/464.829-0. Marinely de 

ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que marcou a licitação, sob modalidade PreGÃo 
PreseNCIal nº . 130/2019, do tipo maior percentual de desconto 
por lote em relação à tabela dos fabricantes para cada marca de 
veículo,objetivando o registro de preço para futuro e eventual forne-
cimento de peças genuínas ou originais para os veículos das marcas: 
FIaT, GeNeral MoTors, IVeCo, Ford, MerCedes BeNZ, 
VolKsWaGeM, HYuNdaI, HoNda, YaMaHa e Case, perten-
centes à frota da Codau para o exercício de 2020, em atendimento à 
solicitação do departamento de Gestão da Frota - diretoria de Gestão 
Administrativa. Leis Federais nº. 10.520/2002, 8.666/93, Lei Comple-
mentar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/horário para realização da 
licitação: 09h do dia 31 de outubro de 2019 . local aquisição do edital, 
entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos 
envelopes: Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo telefone 
(0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . uberaba/MG, 18 
de outubro de 2019, Régis Gaspar Alves.

4 cm -18 1284482 - 1

iTAurB – EmPrESA DE DESENVoLVimENTo 
DE iTABirA LTDA.

TerMo de raTIFICaçÃo
deCIsÃo de reCurso adMINIsTraTIVo

Processo licitatório GMP/016/2019 – Pregão Presencial Nº 012/2019
OBJETO: Aquisição de pneus novos para utilização em sua frota de 
veículos e máquinas, no município de Itabira/MG.
Ratifico nos termos do art. 9º da Lei 10.520/2002, e §4º do art. 109, da 
lei nº 8 .666/93, a decisão a mim submetida pelo sr . Pregoeiro, con-
forme Ata de Julgamento de 04/10/2019, mantendo-a irreformável, jul-
gando IMProCedeNTe o recurso interposto pela empresa larIssa 
Torres MaCHado eIrelI, e considerando Habilitada no Pregão 
Presencial Nº 012/2019 a empresa el elYoN PNeus eIrelI - Me . 

Itabira/MG, 18 de outubro de 2019 . 
sérgio do amaral - diretor Presidente .

4 cm -18 1284527 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL 
Do VALE Do PirANGA - CimVALPi. 

Dispensa de Licitação n° 035/2019. Termo de Ratificação. O CIMVALPI 
faz tornar público que o Presidente do Consórcio, Silvério Joaquim 
Aparecido da Luz, Prefeito do Município de Rio Doce, ratificou o pro-
cedimento de Dispensa sob nº 022/2019. Objeto: Contratação da Fun-
dação GorCeIX . datado de 09/10/2019 . em cumprimento ao disposto 
no art . 26, da lei nº 8 .666/93, raTIFICo a dispensa de licitação, 
com vistas à contratação da Fundação GORCEIX, inscrita no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 23 .063 .118/0001-64, 
com fulcro no art . 24, inciso XIII, da lei nº 8 .666/93, para prestação 
de serviços de especializados para elaboração de Plano Intermunicipal 
de Gestão dIntegrada de resíduos sólidos (PIGIrs) de acordo com a 
legislação vigente em atendimento aos requisitos do Termo de Referên-
cia – PIGIrs dos municípios consorciados ao CIMValPI, por período 
de 12 (doze) meses, pelo valor estimado de R$ 995.984,00 (Novecentos 
e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Ponte Nova, 
18 de outubro de 2019 .

4 cm -18 1284483 - 1

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

– eXTraTo de adJudICaçÃo e HoMoloGaçÃo – Processo 
050/2019 – Pregão 035/2019 – O Diretor Geral do DMAES ratifica 
a adjudicação da Pregoeira ao vencedor e homologa o processo, aca-
tando inteiramente todos os atos, conforme Pareceres favoráveis jun-
tados ao Processo. Ponte Nova (MG), 18/10/2019. Anderson Roberto 
Nacif sodré/diretor Geral .

dMaes – departamento Municipal de Água, esgoto e saneamento 
de Ponte Nova/MG – EXTRATO DO CONTRATO 037/2019 – Pro-
cesso 050/2019 – Pregão 035/2019 – CoNTraTada: aNa lÍdIa 
TEIXEIRA DA SILVA. Objeto: Contratação de serviços especializados 
na locação de 07 (sete) impressoras multifuncionais, sendo 06 (seis) 
com impressão laser em preto e 01 (uma) com impressão jato de tinta 
em cores - incluso assistência técnica, peças, materiais de consumo 
(toner, cartuchos, cilindro revelador)- EXCLUSIVO PARA ME OU 
ePP– VIGÊNCIa 12 Meses – TareFa – eXeCuçÃo INdIreTa 
- EXECUÇÃO PARCELADA – (Conforme especificações e condições 
contidas no anexo I - Termo de referência e no anexo X - Minuta do 
Contrato) . Tarefa – execução Indireta . execução Parcelada . recurso 
orçamentário: 17 .122 .0048 .4001 .3390 .39 . recurso Financeiro: Pró-
prio . Valor Total: r$ 11 .100,00 (onze Mil e Cem reais) . Vigência: 
18/10/2019 a 17/10/2020. Ponte Nova (MG), 18/10/2019. Anderson 
roberto Nacif sodré/diretor Geral .

6 cm -18 1284662 - 1

FuNDAÇÃo HoSPiTALAr DE moNTES CLAroS, 
torna público o edital de licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 005/2019. Processo Licitatório nº 010/2019. Objeto: Aquisição de 
Medicamentos e Soro com recurso do Contrato Administrativo de 
Repasse de Recursos – P535/2019-01, firmado entre o Município de 
Montes Claros-MG e a Fundação Hospitalar de Montes Claros . data 
de realização: 06.11.2019 às 08h30min. Maiores informações no site: 
www .aroldotourinho .com .br ou pelo e-mail: comissaolicitacoes@
aroldotourinho .com .br ou pelo telefone: (038) 2101-4069 - setor de 
Licitações.

3 cm -18 1284497 - 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 320191018194243021.


