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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
Pregão Eletrônico urBEl/ sMoBI 003/2019 

- Proc . n .º 01-108 .384/19-33

 oBJETo: Fornecimento de mão de obra, veículos e máquinas e equi-
pamentos, necessários à operacionalização do Programa Estrutural 
em Áreas de risco – PEar, junto às Vilas, Favelas e Áreas de Inte-
resse social, localizadas nas regionais Centro-sul, leste e Nordeste 
do Município de Belo Horizonte . CrEdENCIaMENTo: até às 08H 
do dia 06 de JaNEIro de 2020 . rECEBIMENTo das ProPos-
Tas CoMErCIaIs: até às 08H30mim do dia 06 de JaNEIro de 
2020 . sEssÃo PÚBlICa dE laNCEs: aberta às 14H do dia 06 de 
JaNEIro de 2020 . o pregão será realizado em sessão pública por meio 
da INTErNET . Para participar do pregão eletrônico, os interessados 
deverão cadastrar-se junto às agências do Banco do Brasil, para obten-
ção da chave de acesso . o texto integral do edital e seus anexos esta-
rão à disposição dos interessados nos sites www .licitacoes-e .com .br e 
https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes e na suad – Protocolo 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 forneci-
mento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado ou por 
cópia reprográfica, com a comprovação de recolhimento do valor con-
forme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

7 cm -11 1303351 - 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 019/2019 – 
CC -Proc . n .º 01-111798/19-02

 oBJETo: registro de Preços para Contratação de serviços e inter-
venções de recuperação e manutenção de: becos, acessos e escadarias; 
dispositivos de drenagem; redes de esgoto; e estabilização de encos-
tas; já implantados nas Vilas, Favelas e Áreas de Interesse social do 
Município de Belo Horizonte . ModalIdadE: Concorrência . TIPo 
dE lICITaçÃo: Menor Preço, aferido de forma global . rEGIME 
dE EXECuçÃo: Empreitada por Preço unitário . daTa do JulGa-
MENTo: 30 de janeiro de 2020 . HorÁrIo do JulGaMENTo: 09 
H . oBTENçÃo do EdITal: o texto integral do edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados no site https://prefeitura .pbh .gov .
br/licitacoes e na suad – Protocolo 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 obti-
dos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um 
CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, com a com-
provação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2019 .
 Josué Costa Valadão |

 secretário Municipal de obras e Infraestrutura 
6 cm -11 1303274 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
 sECrETarIa MuNICIPal dE oBras 

E INFraEsTruTura - sMoBI
 CoMPaNHIa urBaNIZadora E dE HaBITaçÃo 

dE BElo HorIZoNTE – urBEl
aviso e licitação

Pregão Eletrônico urBEl/ sMoBI 005/2019 
- Proc . n .º 01-108 .707/19-70

 oBJETo: Contratação de serviços para continuidade da implementa-
ção do Projeto de Trabalho Técnico social (PTTs) do Córrego Túnel/
Camarões . CrEdENCIaMENTo: até às 08H do dia 08 de janeiro 
de 2020 . rECEBIMENTo das ProPosTas CoMErCIaIs: até 
às 08H30mim do dia 08 de janeiro de 2020 . sEssÃo PÚBlICa dE 
laNCEs: aberta às 14H do dia 08 de janeiro de 2020 . o pregão será 
realizado em sessão pública por meio da INTErNET . Para participar do 
pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às agên-
cias do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso . o texto inte-
gral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos 
sites www .licitacoes-e .com .br e https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes 
e na suad – Protocolo Geral da urBEl, localizada em Belo Hori-
zonte/ 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 ou por cópia reprográfica, com a comprovação de 
recolhimento do valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019 .
 Josué Costa Valadão |

 secretário Municipal de obras e Infraestrutura 
6 cm -11 1303356 - 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 020/2019 – 
CC - Proc . n .º 01-060 .584/19-82

 oBJETo: Complementação dos serviços e obras de infraestrutura na 
Vila apolônia . ModalIdadE: Concorrência . TIPo dE lICITa-
çÃo: Menor Preço, aferido de forma global . rEGIME dE EXECu-
çÃo: Empreitada por Preço unitário . daTa do JulGaMENTo: 28 
de janeiro de 2020 . HorÁrIo do JulGaMENTo: 09H . oBTEN-
çÃo do EdITal: o texto integral do edital e seus anexos estarão 
à disposição dos interessados no site https://prefeitura .pbh .gov .br/lici-
tacoes e na suad – Protocolo 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 obti-
dos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um 
CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, com a com-
provação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2019 .
 Josué Costa Valadão 

secretário Municipal de obras e Infraestrutura 
6 cm -11 1303277 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

AuTArQuiA muNiCiPAL DE TrÂNSiTo 
E TrANSPorTE – TrANSCoN

aVIso dE lICITaçÃo
EdITal dE rdC INTErNaCIoNal PrEsENCIal Nº004/2019

a autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/
MG – TransCon, torna pública a abertura do rdC INTErNaCI-
Nal PrEsENCIal Nº 004/2019, tipo maior desconto – Processo 
administrativo nº 089/2019, que tem por objeto oBras dE adE-
QuaçÃo do ENTroNCaMENTo EM dEsNÍVEl - aVENIda 
HElENa dE VasCoNCElos CosTa CoM VIa EXPrEssa 
lEsTE-oEsTE – BaIrro PEroBas, PErTENCENTE ao sIM 
– sIsTEMa INTEGrado dE MoBIlIdadE do MuNICÍPIo dE 
CoNTaGEM,conforme Termo de referência, Projetos de Engenha-
ria, Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais 
anexos constantes no Edital . Entrega do envelope: até as 09:00 (nove 
horas) do dia 13 de fevereiro de 2020 . sessão de abertura do Enve-
lope: 09:00 (nove horas) do dia 13 de fevereiro de 2020 . o Edital com 
seus anexos estarão disponíveis na Gerência de aquisições e Patrimô-
nio - TransCon, na av . Babita Camargos, nº 1295, Bairro Cidade Indus-
trial – Contagem/MG, tel .: (31) 3361-1066, nos horários de 8:30 as 
12:00 e 13:00 às 16:00 horas . as cópias estarão à disposição dos inte-
ressados da seguinte maneira: - por meio digital, mediante apresentação 
de um dVd virgem e também no site http://www .contagem .mg .gov .
br/?se=licitacoes

Contagem, 11 de dezembro de 2019 .
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - TransCon

6 cm -11 1303444 - 1

 CoNDomÍNio Do EDiFÍCio iTAmArATY, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20 .472 .809/0001-23, com sede adminis-
trativa na rua dos Tupis, nº 38, conjunto 304/305, Centro, nesta Capi-
tal, CoNVoCa os senhores Condôminos para participarem da assem-
bleia Geral ordinária, que se realizará no dia 16 de dezembro de 2019 
(segunda-feira), às 18h30min, em primeira convocação, ou às 19h00, 
em segunda e última convocação, com qualquer número de condômi-
nos presentes, na sala de reunião do EdIFÍCIo ITaMarTY – sala 305, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) – Finalização da 
obra de Modernização dos Elevadores; 2) – Prestação de Contas (meses 
de dezembro/2018, janeiro a novembro do ano de 2019); 3) – Previsão 
orçamentária para o exercício do ano de 2020; 4) – assuntos Gerais . 
Poderão participar da assembleia Geral ordinária os coproprietários 
que estiverem quites com a taxa de condomínio na data da realização 
da mesma, por si ou por seus procuradores regularmente constituídos 
por procurações com firmas reconhecidas (artigo 654, § 2º, do Código 
Civil) . Não será permitida a participação de inquilinos ou terceiros 
sem que estejam portando o instrumento de procuração outorgado pelo 
coproprietário sem a firma reconhecida. Belo Horizonte, 09 de dezem-
bro de 2019 – sÍNdICo: sÉrGIo GEraldo dE olIVEIra .

5 cm -11 1303248 - 1

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

EXTraTo dE adJudICaçÃo E HoMoloGaçÃo – Processo 
047/2019 – Pregão 033/2019 – O Diretor Geral do DMAES ratifica a 
adjudicação da Pregoeira ao vencedor e homologa o processo, acatando 
inteiramente todos os atos, conforme Parecer favorável da assessoria 
Jurídica juntado ao Processo . Ponte Nova (MG), 15/10/2019 . anderson 
roberto Nacif sodré/diretor Geral .

2 cm -11 1303424 - 1

36 cm -11 1303250 - 1

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF: 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37

Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Data, hora e local: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 
novembro de 2019, às 15h00, na sede da Direcional Engenharia S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 

270. 2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros 

quórum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a 
convocação. 3. Mesa: Presidente: Ricardo Valadares Gontijo; 
Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. 4. Ordem do dia: 
Deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a prestação de garantia 

sociedade Lago da Pedra Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.736.734/0001-15 (“Lago da Pedra”), 
no âmbito da 2ª (segunda) emissão de notas promissórias comerciais, 
em até 3 (três) séries, da Lago da Pedra, no montante total de até R$ 

de emissão (“Aval”, “Emissão” e “Notas Promissórias”, 
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com 

(II) a autorização à Diretoria da 
Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar(em) todos e 
quaisquer atos necessários e/ou convenientes à prestação do Aval; e  
(III) 
da Companhia ou por seus procuradores para a prestação do Aval e/ou 

5. Deliberações: 
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer 

(I) aprovar a 

Pedra no âmbito das Notas Promissórias, respondendo à Companhia 
em caso de inadimplemento total ou parcial da Lago da Pedra, como 
devedora solidária e principal pagadora de toda e qualquer obrigação 

seus termos, incluindo, mas não se limitando, ao Valor Nominal 

abaixo), à remuneração do Agente Fiduciário e às eventuais despesas 

Comerciais. O Aval será prestado pela Companhia em caráter 
irrevogável e irretratável e será vigente até a liquidação integral das 
Notas Promissórias, ou seja, o Aval permanecerá válido inclusive no 

(a) Valor Total da Emissão: até R$ 

reais) para a primeira série da Emissão (“Primeira Série”); (ii) até 

da Emissão (“Segunda Série”); e (iii) até R$26.400.000,00 (vinte e 

(b) Valor Nominal Unitário: R$2.200.000,00 

Nominal Unitário”). (c) Séries: até 3 (três) séries. (d) Quantidade de 
Notas Promissórias: serão emitidas 29 (vinte e nove) Notas 
Promissórias, sendo (i) 7 (sete) Notas Promissórias da Primeira Série; 
(ii) 10 (dez) Notas Promissórias da Segunda Série; e (iii) 12 (doze) 

(e) Data de Emissão: será a 

Promissórias (“Data de Emissão” e “Cártulas”, respectivamente). (f) 
Prazo de Vencimento: (i) até 430 (quatrocentos e trinta) dias para as 
Notas Promissórias da Primeira Série; (ii) até 609 (seiscentos e nove) 
dias para as Notas Promissórias da Segunda Série; e (iii) até 789 
(setecentos e oitenta e nove) dias para as Notas Promissórias da 

de resgate antecipado ou de vencimento antecipado das Notas 
Promissórias, nos termos previstos nas respectivas Cártulas. (g) 
Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da Emissão 
serão utilizados (i) prioritariamente, para a quitação integral das 

1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em 5 (cinco) 
séries, da Lago da Pedra; e (ii) em caso de saldo remanescente, para a 

(h) Atualização 
Monetária: o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não 
será atualizado monetariamente. (i) Remuneração: sobre o Valor 
Nominal Unitário das Notas Promissórias incidirão juros 
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% 
(cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, 

sobretaxa (spread) equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a 

disponibilizado para consulta em sua página na rede mundial de 

prevista nas respectivas Cártulas. (j) Pagamento do Valor Nominal 
Unitário e da Remuneração: o Valor Nominal Unitário e a 
Remuneração serão integralmente pagos pela Lago da Pedra na data 
de vencimento das Notas Promissórias, ressalvadas as hipóteses de 
resgate antecipado ou de vencimento antecipado das Notas 
Promissórias, nos termos previstos nas respectivas Cártulas. (k) 
Resgate Antecipado Facultativo Total ou Parcial: a Lago da Pedra 
poderá, unilateralmente e a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, 

Notas Promissórias de todas séries, em conjunto, ou de uma 
determinada série, individualmente, com o consequente cancelamento 

previstos nas respectivas Cártulas e na Instrução CVM 566  (“Resgate 
Antecipado Facultativo”). O valor a ser pago em relação a cada uma 
das Notas Promissórias objeto do Resgate Antecipado Facultativo será 
equivalente ao Valor Nominal Unitário acrescido (i) da Remuneração, 
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do 

das Notas Promissórias objeto do Resgate Antecipado Facultativo, se 
houver (“Valor do Resgate Antecipado”). (l) Encargos Moratórios: 
ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida 

de 2% (dois por cento) sobre o montante devido e não pago; e (ii) juros 
de mora não compensatórios calculados desde a data do 

por cento) ao mês pro rata temporis, sobre o montante devido e não 
pago (“Encargos Moratórios”). (II) autorizar a Diretoria da 
Companhia, ou seus procuradores, a praticar(em) todos os atos 

constituição do Aval, especialmente, mas não se limitando, à 

dentre outros, as Cártulas e o contrato de distribuição das Notas 
Promissórias. (III) 
Diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para a prestação do 

6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo 

Mesa: Ricardo Valadares Gontijo – Presidente; Ricardo Ribeiro 
Valadares Gontijo – Secretário. Conselheiros: Ricardo Valadares 
Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro 
Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Luiz 
André Rico Vicente, Wilson Nélio Brumer e Paulo Nobrega Frade. 

Companhia. Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019. Neste ato, 
assina digitalmente o presidente de mesa, o Sr. Ricardo Valadares 
Gontijo. Neste ato, assina digitalmente o secretário de mesa, o Sr. 
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Junta Comercial do Estado de 

Empresa DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, Nire 31300025837 e 
protocolo 195412508 - 03/12/2019. Autenticação: 
95A163B0B63BE099A087688AE58B896335FA157E. Marinely de 

 

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE DESENVoLVimENTo 
SoCioAmBiENTAL E iNFrAESTruTurA – CiDESi

aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal N .° 002/2019
Consórcio Intermunicipal de desenvolvimento socioambiental e Infra-
estrutura – CIdEsI – Pregão Presencial Nº . 002/2019 . oBJETo: contra-
tação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorcia-
dosao CIdEsI . abertura: 26/12/2019 às 14:00 horas . Edital: disponível 
na sede do CIdEsI: rua antônio Thomé, 165 - a, Triângulo, Caran-
gola/MG, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 hs . Tel: (32) 
3741-6541, ou solicitado pelo e-mail: cidesisecretaria@yahoo .com .br, 
e/ou endereço eletrônico: www .carangola .mg .gov .br .Carangola, 11 de 
dezembro de 2019 – Gilvan Pinheiro de Faria - Presidente do CIdEsI .

3 cm -11 1303390 - 1

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

resultado de Julgamento - Modalidade: Pregão Presencial Nº 031/2019 
- Processo Nº 123/2019 - o CIssul, por intermédio de sua Prego-
eira Oficial, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, pelo que 
segue: Finalidade registro de preços para aquisição de pilhas e baterias 
para uso nos equipamentos médicos instalados dentro das ambulâncias 
e os que compõe o patrimônio de toda a sede administrativa, central de 
regulação, almoxarifado e bases descentralizadas do CIssul . - adjudi-
cada: 4 Tech Manutenção laboratorial refrigeração e Hospitalar ltda 
- CNPJ: 17 .983 .226/0001-52 - r$ r$ 120 .877,00 (cento e vinte mil, 
oitocentos e setenta e sete reais) . Esta publicação equivale à publicação 
da ata de registro de Preços . sarah Castro de oliveira Morales - Pre-
goeira CIssul - Varginha, 12 de dezembro de 2019 .

3 cm -11 1303368 - 1

LEiLoEiro LuCAS rAFAEL ANTuNES morEirA
Edital de leilão 01/2019-Proc .260/2019-Prefeitura de sapucaí Mirim/
MG-Torna público que levará a leilão simultâneo, 24/01/2020, 09:00 
hs, Câmara Mun . r: das oliveiras,165, Jardim santana, sapucaí Mirim/
MG, seus bens inservíveis: veículos diversos e outros bens .

1 cm -11 1303291 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS.

EdITal . Torna pública Pena disciplinar de Censura Pública em Publi-
cação Oficial ao médico Dr. Antônio Abdala Cury – CRM-MG 10.358. 
o Conselho regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, em con-
formidade com o disposto na lei nº 3 .268, de 30 de setembro de 1957, 
tendo em consideração os termos docapute § 2º artigo 101 do Código 
de Processo Ético-Profissional (Resolução CFM 2.145/2016), e tendo 
em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional 
CrM-MG nº 2 .686/2016, julgado pela 2ª Câmara do Tribunal supe-
rior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina torna público 
ter resultado ao médico dr . antônio abdala Cury, inscrito neste Con-
selho sob o nº 10 .358, a penalidade de Censura Pública em Publica-
ção Oficial, prevista na alínea “c”, do art. 22, da mencionada Lei, por 
infração aos artigos 1º (negligência e imprudência) e 32 do Código de 
Ética Médica (resolução CFM 1 .931/2009) . Belo Horizonte, 20 de 
novembro de 2019 . Cons .ª Cláudia Navarro Carvalho duarte lemos 
– Presidente .
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FuNDAÇÃo HoSPiTALAr Do muNiCÍPio
DE VArGiNHA-FHomuV

aVIso - lICITaçÃo Nº 186/2019
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 180/2019

 aVIso - a Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHo-
MuV, torna sem efeito a cláusula 3 .12 . do Edital e a cláusula 2 .12 . 
da Minuta do Contrato, pertinente a licitação nº 186/2019 – Pregão 
Presencial nº 180/2019 – do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Con-
tratação de serviços Médicos Especializados para realização de Pro-
cedimentos Cirúrgicos de Catarata . data da sessão: dia 26/12/2019, 
às 14h . retirada do Edital: www .fhomuv .com .br . Informações: (035) 
3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv .com .br .
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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 320191211194109021.


