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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 Companhia 
urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - urBel

 licitação urBel/sMoBI 015/2019-CC
 Processo n .º 01 .068 .258/19-22

 CIrCular Nº 1

 objeto: Contratação de serviços para continuidade da execução 
do Projeto de Trabalho Técnico social — PTTs no empreendi-
mento Vila Viva santa lúcia .
a Comissão Permanente de licitação da Companhia urbani-
zadora e de Habitação de Belo Horizonte – urBel/ secretaria 
Municipal de obras e Infraestrutura – sMoBI, nomeada pela Por-
taria Conjunta sMoBI/urBel nº . 04/2019, comunica aos inte-
ressados na licitação em referência a seguinte retificação no edi-
tal: onde se lê no título da Composição de Preço unitário do item 
71 .11 .21 “oFICINa 02 - ProduçÃo de seMeNTeIra e / 
ou PlaNTIo de Mudas - oFICINa Para 20 Pessoas - 4 
H” leia-se “GINCaNa eColÓGICa - aTIVIdade Para 50 
ParTICIPaNTes - 4 H” .

 Permanecem inalterados os demais itens do edital e seus anexos .
Em razão da retificação não alterar o valor global estimado da 
licitação e não afetar a formulação das propostas, fica mantida a 
data de 17 de outubro de 2019, às 9h00min, para sessão de aber-
tura da licitação .

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2019 .
 denise de Carvalho Falcão

Presidente da Comissão Permanente de licitação 
6 cm -15 1282998 - 1

17 cm -14 1282720 - 1

ACMM PARTICIPACÕES LTDA
NIRE – 31210905536 - CNPJ – 28.299.090/0001-82

Ata de Reunião de Sócios da Sociedade Empresária - Aos 27 dias 
do mês de setembro de 2019, na sede social, ás 10:00 horas, na Av. 
Barão Homem de Melo, n. º 3030, sala 02, Estoril, Belo Horizonte/
MG, CEP 30494-080. Presença - compareceram os sócios represen-
tando a totalidade do Capital Social. Composição da Mesa - Cristia-
no de Araújo Corrêa, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime 
da separação de bens convencional, nascido em 04/09/1965, inscri-
to no CPF 493.707.666-34, portador do documento de identidade 
M-2.284.567, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Elza Brandão 
Rodarte, n. º 330, apto. 1.200, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, 
CEP:30320-630 (Presidente); Marcelo de Araújo Corrêa, brasilei-
ro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
nascido aos 07/07/1969, inscrito no CPF 838.989.306-10, portador 
do documento de identidade MG-3.456.149/SSP/MG, residente e 
domiciliado em Nova Lima/MG, na Rua das Bromélias, nº. 1525, 
Condomínio Village Terrasse II, Serra Del Rei, CEP: 34.007-010 (Se-
cretário). Publicações: tendo em vista o comparecimento total dos 

a publicação. Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital 
social. Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade de votos: (i) 
a redução do capital social em R$1.100.000,00 (um milhão e cem 
mil reais), nos termos do artigo 1.082, II, CCB/02, considerando 
que o valor atribuído a este se tornou excessivo em relação ao ob-
jeto da sociedade, de modo que o capital social, que é atualmente de 
R$19.930.000,00 (dezenove milhões, novecentos e trinta mil reais), 
passará a ser de R$18.830.000,00 (dezoitos milhões, oitocentos e 
trinta mil reais); (ii) Os sócios aprovaram ainda que a diminuição do 

de que estas mantenham seu valor nominal e que o montante reduzido 
será restituído aos sócios pelo valor contábil, não gerando ganho de 
capital, conforme artigo 22 da Lei 9.249/95, no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar da data de publicação da presente ata (art. 1.084, §1º, 
CCB), e respectivo registro na JUCEMG; (iii) Considerando as deli-
berações acima, os sócios acordaram em unanimidade que a redução 
será realizada da seguinte forma: (a) o valor de R$550.000,00 (qui-
nhentos e cinquenta mil reais) será reduzido da quota parte do sócio 
Cristiano de Araújo Corrêa
R$6.360.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta mil reais), corres-
pondente a 6.360.000 (seis milhões, trezentos e sessenta mil) quotas, 
no valor de R$1,00 (um real) cada uma; (b) o valor de R$275.000,00 
(duzentos e setenta e cinco mil reais) será reduzido da quota parte 
da sócia Andréa de Araújo Corrêa, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 17/03/1963, 
residente e domiciliada em Nova Lima/MG, na Alameda da Geada, 
nº. 660, Condomínio Lagoa do Miguelão, CEP: 34.011.227, portado-
ra da C.I. nº. M-2.144-686, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 

milhões, setecentos e oitenta mil reais), correspondente a 2.780.000 
(dois milhões, setecentos e oitenta mil) quotas, no valor de R$1,00 
(um real) cada uma; (c) o valor de R$275.000,00 (duzentos e setenta 
e cinco mil reais) será reduzido da quota parte da sócia Mariana de 
Araújo Corrêa, brasileira, casada sob o regime da separação de bens 
convencional, arquiteta e urbanista, nascida aos 31/12/1975, residente 
e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Av. Bandeirantes, nº. 1975, 
Apto. 701, Bairro Mangabeiras, CEP 30.210-420, portadora da C.I. 
nº. M-8.264.487, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 

setecentos e oitenta mil reais), correspondente a 2.780.000 (dois mi-
lhões, setecentos e oitenta mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) 
cada uma; (d) o sócio Marcelo de Araújo Corrêa não reduzirá sua 
quota parte permanecendo com R$6.910.000,00 (seis milhões, no-
vecentos e dez mil reais), correspondente a 6.910.000 (seis milhões, 
novecentas e dez mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma; 
(iv) Decidem os sócios que após o decurso do prazo de 90 dias a 
contar da data de publicação da presente ata, respeitado o disposto 
no art. 1.084, §2º do CCB, será esta registrada na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais - “JUCEMG” - juntamente com a respectiva 
alteração contratual. Encerramento e Aprovação da Ata. Termina-
dos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada por todos os sócios. Mesa: 
Cristiano de Araújo Corrêa (Presidente); Marcelo de Araújo Corrêa 
(Secretário); Sócios Presentes: Cristiano de Araújo Corrêa, Marcelo 
de Araújo Corrêa, Andréa de Araújo Corrêa e Mariana de Araújo Cor-
rêa. Mesa: Cristiano de Araújo Corrêa - Presidente - Assinatura 
Digital; Marcelo de Araújo Corrêa - Secretário - Assinatura Digital; 
Sócios: Cristiano de Araújo Corrêa - Assinatura Digital; Marcelo 
de Araújo Corrêa Assinatura Digital; Mariana de Araújo Corrêa 
Assinatura Digital;Andréa de Araújo Corrêa - Assinatura Digital.

15 cm -15 1282856 - 1

EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.
NIRE Nº 31300012964 - CNPJ Nº 21.992.946/0001-51

ATA DA 236ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

1) Data e Local: 20 de agosto de 2019, às 15h00min, na sede social da 
Companhia, na Avenida Brasil, 241, Centro, Lagoa da Prata, Minas 
Gerais. 2) Mesa Diretora: Presidente: HAMILTON DA ROSA 
ANTUNES; Secretário: HAROLDO ANTONIO ANTUNES 
FILHO. 3) Presença: Totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. 4) Ordens do Dia: a) Deliberar sobre Renúncia e 
Eleição de membros da Diretoria Executiva; b) Assuntos Gerais. 
5) Deliberações: a) Os Conselheiros presentes, por unanimidade, 
deliberaram: 1) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. ROMERO 
ALVES MARINHO ao cargo de Diretor Presidente a partir da 
presente data, permanecendo, entretanto, na Diretoria Executiva até o 

o cargo de DIRETOR PRESIDENTE com mandato a se iniciar 
em 20 de agosto de 2019 e terminar em 31 de dezembro de 2019, 
o Sr. ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da identidade MG-10.586.828 SSP/MG, 
inscrito no CPF sob nº. 543.885.977-91, com endereço à Rua Rede 
Ferroviária, nº. 481, Casa 20, Bairro Santa Helena, Lagoa da Prata/
MG, CEP: 35590-000. 3) Eleger para o cargo de DIRETOR VICE-
PRESIDENTE, que até então permanecia vago, com mandato a se 
iniciar em 20 de agosto de 2019 e terminar em 31 de dezembro de 
2019, o diretor ROMERO ALVES MARINHO, brasileiro, casado, 
industriário, portador da identidade nº MG-6.088.897 PCMG, inscrito 
no CPF sob o nº. 413.972.827-20, com endereço à Rua João Antonio 
Azeredo, nº. 568, Apto. 1602, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/
MG, CEP: 30320-610, permanecendo os demais diretores nos seus 

o Conselho de Administração, autorizar o Diretor Vice-Presidente 
eleito, o Sr. ROMERO ALVES MARINHO, a ocupar interinamente 
o cargo de Diretor Presidente nas ausências e impedimentos de seu 
titular, o Sr. ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES. b) ASSUNTOS 
GERAIS: Conforme o disposto no Artigo 21, inciso IV, do Estatuto 

e cinco por cento) do faturamento bruto da empresa nos doze meses 
imediatamente anteriores, podendo, nesses casos, prestar garantias 

os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de 
votos e em conformidade com o disposto no Artigo 21, inciso IV, 
do Estatuto Social que, além das operações acima mencionadas, a 

Finalmente, de acordo com o disposto no Artigo 21, inciso VII, do 

e cinquenta mil reais) o limite de valor para a transferência da 
titularidade de ativos da Companhia. Como ninguém mais quisesse 
fazer uso da palavra, o presidente declarou encerrados os trabalhos, 
mandando lavrar a presente ata que, depois de lida e achada 
conforme, foi por todos assinada. Lagoa da Prata, MG, 20 de agosto 
de 2019. HAMILTON DA ROSA ANTUNES - Presidente da mesa e 
Conselheiro Presidente; ARINA CLAIRE SCHMIDT - Conselheira 
Vice-Presidente representada por Haroldo Antonio Antunes Filho. 
YVONNE ELISABETH SCHMIDT - Conselheira representada por 
Haroldo Antonio Antunes Filho; HAROLDO ANTONIO ANTUNES 
- Conselheiro representado por Alexandre da Rosa Antunes; 
ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES - Conselheiro;  ITALO 
MASTRANGELO STANECK - Conselheiro representado por 
Hamilton da Rosa Antunes; HAROLDO ANTONIO ANTUNES 
FILHO - Conselheiro e Secretário. Junta Comercial do Estado de 

da Empresa EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A., Nire 
31300012964 e protocolo 194157717 - 18/09/2019. Autenticação: 
861A74AF97F04D7068BB763D463EB1694F5AA9BD. Marinely 

11 cm -15 1282855 - 1

EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.
NIRE Nº 31300012964 - CNPJ Nº 21.992.946/0001-51

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019

Lavrada na Forma do § 1º do Artigo 130, da Lei 6404/76.
1. DIA E HORA: 20 de agosto de 2019, às 14:00 horas.  
2. LOCAL: Na Sede Social da Companhia, situada à Av. Brasil, 241, 
Lagoa da Prata, MG. 3. PRESENÇAS: Acionistas representando 
a totalidade do capital social com direito a voto. 4. MESA: 
Presidente: Sr. Alexandre da Rosa Antunes, Presidente do Conselho 
de Administração; Secretário: Sr. Hamilton da Rosa Antunes. 5. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensados os anúncios de que 
trata o caput do artigo 124 da Lei 6.404/1976, tendo em vista o 
disposto no § 4º do citado artigo. 6. ORDEM DO DIA: 1) Renúncia 
ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de 
novo Presidente do Conselho de Administração, em decorrência da 
vacância do cargo. 7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, 
por unanimidade, decidiram: 1) O Sr. Presidente do Conselho de 
Administração, ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da identidade MG-10.586.828 
SSP/MG, inscrito no CPF sob nº. 543.885.977-91, com endereço à 
Rua Rede Ferroviária, nº. 481, Casa 20, Bairro Santa Helena, Lagoa 
da Prata/MG, CEP: 35590-000 informou aos demais acionistas o seu 
afastamento do cargo de Presidente do Conselho, permanecendo, no 
entanto no exercício do cargo de Conselheiro de Administração, 
sem receber, por ora, qualquer remuneração, fazendo-se necessário 
eleger novo Conselheiro Presidente. 2) Os acionistas presentes 
deliberaram, portanto, que quem passará, a partir desta data, a 

se encerrará em 30/04/2020, será o Conselheiro Sr. HAMILTON 
DA ROSA ANTUNES, brasileiro, casado, economista, portador 
da identidade MG-15.917.537 PCMG, inscrito no CPF sob o nº. 
718.139.007-44, com endereço à Rua Professor Jacinto Ribeiro, nº. 
450, Apto. 302, Bairro Cidade Jardim, Lagoa da Prata/MG, CEP: 
35.590-000. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia 
e lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 
por todos os acionistas presentes. Lagoa da Prata, MG, 20 de agosto 
de 2019. ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES - Presidente 
da Mesa; HAMILTON DA ROSA ANTUNES - Secretário. 
ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES; HAMILTON DA ROSA 
ANTUNES; HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO; ARINA 
CLAIRE SCHMIDT - Representada por Haroldo Antonio Antunes 
Filho; YVONNE ELISABETH SCHMIDT - Representada por 
Haroldo Antonio Antunes Filho. Junta Comercial do Estado de 

da Empresa EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A., Nire 
31300012964 e protocolo 194157504 - 19/09/2019. Autenticação: 
595FFDCF5B79CBE5F3A9EF89D03BFD8AE35A. Marinely de 

10 cm -14 1282614 - 1

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE DMINISTRAÇÃO 
 REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 09 dias do mês de 
outubro de 2019, às 18:00 horas, na sede da Companhia, na Rua dos 
Otoni, no

Estado de Minas Gerais. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração 

3. MESA: 

4. ORDEM DO DIA: 

5. DELIBERAÇÕES: 

 e três

6.  ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 

aprovada por todos. 7. MESA: PRESIDENTE: 
SECRETÁRIO: 

CONSELHEIROS: 

Mesa, o Sr. Ricardo Valadares Gontijo. 

 

Particulares e 
Pessoas Físicas

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE PArA 
GErENCiAmENTo DA rEDE DE urGÊNCiA E 

EmErGÊNCiA DA mACro SuDESTE – CiSDESTE .
aVIso de lICITaçÃo

lICITaçÃo N° 066/2019 . PreGÃo PreseNCIal N° 
030/2019 . o CIsdesTe faz saber que as 09:00h do dia 30 de 
outubro de 2019, no auditório da sede do CIsdeTe, localizado 
na rua Cel . Vidal, nº800, Bairro são dimas, JuIZ de Fora, 
será realizada licitação para Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de PNeus NoVos MoNTados, CoM ser-
VIços de alINHaMeNTo, BalaNCeaMeNTo e TroCa 
de BICos, com fornecimento contínuo, conforme demanda, por 
um período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da 
recomposição dos pneus das ambulâncias que compõem a Frota 
do CIsdesTe, para a microrregião de Muriaé, conforme condi-
ções e especificações do Termo de Referência – Anexo II do Edi-
tal . 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 obti-
das pelo tel .: (32) 3250-0361 . JuIZ de Fora, 14 de outubro de 
2019 . Izauro dos santos Callais – Pregoeiro .

5 cm -14 1282561 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA – CiSru 

- Centro sul, torna pública a abertura do Processo licitatório 
028/2019 - Pregão Presencial 018/2019 visando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de auditoria nas contribuições 
previdenciárias provenientes de recolhimentos sobre verbas inde-
nizatórias indevidas pagas pelo CIsru Centro sul . o credencia-
mento, abertura dos envelopes e julgamento serão dia 29/10/2019 
às 13h30 . o edital encontra-se a disposição no site www .cisru .
saude .mg .gov .br na sede do CIsru Centro sul na rodovia 
Br-265, n .º1 .501, Bairro Grogotó, Barbacena/MG, CeP: 36 .202-
630 . Mercês ribeiro santiago – Pregoeira .

3 cm -15 1282862 - 1

 CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 
mACro rEGiÃo Do SuL DE miNAS– CiSSuL SAmu

resultado de Julgamento Modalidade: Pregão Presencial Nº 
018/2019 - Processo Nº 089/2019 – o CIssul, por intermédio de 
sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado do Pregão em epí-
grafe, pelo que segue: Finalidade: registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de material hospitalar de consumo para aten-
der as necessidades de abastecimento do CIssul pelo período 
de 12 meses . - adjudicadas: Promédica Medservice lTda-Me 
- CNPJ: 65 .308 .835/0001-59 - r$ 1 .488 .480,00 (um milhão, qua-
trocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais); acácia 
Comércio de Medicamentos lTda - CNPJ: 03 .945 .035/0001-91 
- r$ 670 .629,00 (seiscentos e setenta mil, seiscentos e vinte 
e nove reais); 3Med Comércio de medicamentos lTda - Me 
- CNPJ: 04 .650 .643/0001-31 - r$ 240 .725,00 (duzentos e qua-
renta mil, setecentos e vinte e cinco reais); CBs Médico cienti-
fica S/A - CNPJ: 48.791.685/0001-68 - R$ 231.285,00 (duzentos 
e trinta e um mil e duzentos e oitenta e cinco reais); Nacional 
Comercial Hospitalar s .a . - CNPJ: 52 .202 .744/0001-92 - r$ 
51 .023,00 (cinquenta e um mil, vinte e três reais); laboratorios 
B Braun s/a - CNPJ: 31 .673 .254/0010-95 - r$ 50 .400,00 (cin-
quenta mil, quatrocentos reais); all solutions Medical Produtos 
Medicos Hospitalares lTda - CNPJ: 08 .651 .657/0001-20 - r$ 
600 .400,00 (seiscentos mil, quatrocentos reais); soma/MG Pro-
dutos Hospitalares lTda - CNPJ: 12 .927 .876/0001-67 - r$ 
48 .520,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e vinte reais); alfala-
gos lTda - CNPJ: 05 .194 .502/0001-14 - r$ 89 .131,00 (oitenta 
e nove mil, cento e trinta e um reais); Bem Med hospitalar lTda 
- CNPJ: 18 .806 .050/0001-26 - r$ 33 .980,00 (trinta e três mil, 
novecentos e oitenta reais); Biomedical Produtos Cientificos 
Medicos e Hospitalares s .a - CNPJ: 19 .848 .316/0001-66 - r$ 
1 .123 .960,00 (um milhão, cento e vinte e três mil, novecentos e 
sessenta reais); distrimix distribuidora de medicamentos lTda 
-CNPJ - 01 .417 .694/0001-20- r$ 60 .651,50 (sessenta mil, seis-
centos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) . esta publi-
cação equivale à publicação da ata de registro de Preços . sarah 
Castro de oliveira Morales - Pregoeira CIssul - Varginha, 16 de 
outubro de 2019 .

8 cm -15 1282832 - 1

SErViÇo DE AGuA E SANEAmENTo DE BArBACENA
 – aVIso de lICITaçÃo – PP 022/2019 – PrC 039/2019 – 
aquisição de medidor de vazão . abertura: 29/10/2019 às 14:00 
hs . Informações: www .licitacao .mg .gov .br . www .bll .gov .br . Maria 
ap . eugenia . Gerente de licitação .

1 cm -15 1283192 - 1

CoNSÓrCio PÚBLiCo PArA DESENVoLVimENTo 
Do ALTo PArAoPEBA – CoDAP.

Torna pública a abertura do Processo licitatório nº 25/2019, 
Modalidade Tomada de Preços nº 01/2019, do tipo empreitada 
por Menor Preço Global . objeto: Contratação de empresa de 
construção de obra civil para a construção do Curral regional . 
data de abertura dos envelopes “documentação” e “Proposta”: 
31/10/2019 às 13hs . local: sede do CodaP situada na Praça 
Nossa senhora do Carmo, nº 313, Centro Conselheiro lafaiete/
MG, CeP: 36 .400- 020 . Condições para retirada do edital: o edi-
tal encontrar-se-á à disposição dos interessados, para consulta e/
ou retirada, das 12h às 18h, na sede do Consórcio, ou também, 
poderá ser solicitado pelo email: codap .licitacao@altoparaopeba .
mg .gov .br . Informações: (31) 3721-1258 .

3 cm -15 1283099 - 1

ComPANHiA oPErACioNAL DE 
DESENVoLVimENTo, SANEAmENTo 

E AÇÕES urBANAS – CoDAu.
Torna público que retificou a licitação, sob modalidade PREGÃO 
PreseNCIal nº . 121/2019, do tipo menor preço, objetivando 
a contratação de empresa especializada em locação de 08 (oito) 
veículos novos (zero KM), ano de fabricação referente ao ano em 
curso, da linha leve para transporte de passageiros, sem motorista, 
pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação do 
departamento de Gestão de Frota – diretoria de Gestão adminis-
trativa . leis Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei Complemen-
tar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/horário para realização 
da licitação: 09h do dia 28 de outubro de 2019  . local aquisi-
ção 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, 15 de outubro de 2019, régis Gaspar alves .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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