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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas  

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 002/2020 – CC 
- Proc . n .º 01-053 .490/20-54

oBJeTo: serviços e obras de urbanização da rua das acácias e da 
rua Califórnia, no Conjunto Taquaril – empreendimento n .º 38 do 
Programa orçamento Participativo – oP 2011/2012 . ModalIdade: 
Concorrência . TIPo de lICITaçÃo: Menor Preço, aferido de forma 
global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por Preço unitário . 
daTa do JulGaMeNTo: dia 10 de novembro de 2020 . HorÁ-
rIo do JulGaMeNTo: 09h . oBTeNçÃo do edITal: o texto 
integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licitacoes . Caso o interessado não 
consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na suad – Protocolo Geral 
da urBel, localizada em Belo Horizonte/ MG, na av . do Contorno, 
6 .664, 1º andar, savassi, segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, mediante 
agendamento prévio junto à Comissão Permanente de licitação pelo 
e-mail cpl .urbel@pbh .gov .br, em meio digital, mediante o forneci-
mento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não utilizado e/ou por 
cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do Anexo I, com a com-
provação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia .

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020 . 
Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura
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Particulares e 
Pessoas Físicas

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL 
muLTiFiNALiTário Do mÉDio ESPiNHAÇo

CNPJ: 21 .345 .989/0001-45
eXTraTo de HoMoloGaçÃo/adJudICaçÃo

o CIMMe torna pública a homologação da licitação, registro de Pre-
ços - Processo nº 01/2019, Modalidade Concorrência: 01/2019 . objeto: 
“registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e 
futura contratação de empresas especializadas para execução de serviços 
de expansão e modernização das redes de iluminação pública no âmbito 
dos municípios integrantes do CIMMe . empresa vencedora dos lotes 
1 e 2: Construtora remo lTda – Valor do lote 1, r$7 .799 .998,77, 
Valor do lote r$7 .599 .503,12 . Base legal: lei 8 .666/93 e suas alte-
rações. Resultado do julgamento de recursos da classificação e análise 
de propostas/adjudicação: a Comissão declarou-a vencedora, após jul-
gamento de recursos, em 29/09/2020. Cientifico todos os participantes 
no prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, findo o qual homologa-se o 
presente resultado . Jonas Magalhães saldanha rajão Costa, Presidente 
Interino do CIMMe .
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CoNSÓrCio PÚBLiCo PArA DESENVoLVimENTo 
Do ALTo PArAoPEBA – CoDAP.

ata de registro de Preços do Pregão eletrônico nº 05/2020 - Processo 
licitatório nº 24/2020 . objeto: registro de preços da proposta mais 
vantajosa para a aquisição de braços destinados à instalação de lumi-
nárias led no parque de iluminação pública dos municípios consor-
ciados . empresas vencedoras: MGM Comércio e Iluminação Pública 
eireli-Me, Item 01: Valor total r$330 .000,00 . elétrica luz Comercial 
de Materiais elétricos eireli-ePP, Item 02: Valor total r$330 .000,00; 
Item 03: Valor total r$210 .000,00; Item 04: Valor total r$270 .000,00; 
Item 05: Valor total r$440 .940,00; Prazo: doze meses .
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CoNSÓrCio PÚBLiCo PArA DESENVoLVimENTo 
Do ALTo PArAoPEBA – CoDAP.

ata de registro de Preços do Pregão eletrônico nº 02/2020 - Processo 
licitatório nº 19/2020 . objeto: registro de preços da proposta mais 
vantajosa para aquisição de luminárias para iluminação pública com 
tecnologia led para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica 
firmado no âmbito do Procel Reluz para implementação de ações de 
eficiência energética no sistema de iluminação pública do município. 
empresas vencedoras: esB Indústria e Comércio de eletro eletrônicos 
eireli, Item 07: Valor total r$30 .340,00 . Galaxy Participações, Impor-
tação e exportação ltda, Item 01: Valor total r$14 .000,00; Item 05: 
Valor total r$36 .000,00; Item 10: Valor total r$21 .600,00 . G5 soluções 
em Iluminação Pública eireli-Me, Item 02: Valor total r$38 .540,00; 
Item 03: Valor total r$30 .000,00; Item 04: Valor total r$39 .000,00; 
Item 08: Valor total r$65 .000,00 . sX lighting second eireli-Me, Item 
09: Valor total r$405 .876,00; Item 12: Valor total r$162 .060,00; Item 
13: Valor total r$372 .960,00 . eletro Zagonel ltda, Item 11: Valor total 
r$9 .400,00; Prazo: doze meses .
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. 

 CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 
COMPANHIA ABERTA -  NIRE 31300036162. 

1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 6º 
andar, na sala de reuniões n. 4, bairro Centro, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, 29 de julho de 2020, 10:00 (dez) horas. 2 - Presenças: 
Acionistas presentes representando mais de 2/3 (dois terços) das ações 
com direito a voto, estando presente o Dr. Mauricio de Faria Araujo, 
Presidente do Conselho de Administração, assim como, por meio de 
Participação a Distância, o Dr. Luiz Henrique Andrade de Araujo, 
Vice-Presidente do Conselho de Administração. 3 - Mesa: Presidente: 
Fernando Neto Botelho. Secretário: Larissa Araújo Costa. 4 - 
Convocação: Edital publicado nas páginas 3, 5 e 4 do jornal “Diário 

Lavratura da Ata: De acordo 
Arquivamento: Ficarão 

arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os 
Informações: Presidente informou 

que a Assembleia é realizada de forma híbrida, através do cômputo de 
presença de acionistas no local, bem como dos acionistas que, na 
forma do Edital de Convocação, cadastraram-se para Participação a 
Distância. Informou, também, que a participação a distância do Vice-
Presidente do Conselho de Administração ocorre em obséquio ao 
disposto no art. 21-C, §5°, da Instrução da Comissão de Valores 

Comissão de Valores Mobiliários n. 622/20. Informou, ainda, não ter 
havido pedido de cadastramento de acionista para Participação a 

acionista Participando a Distância não prejudicará o registro, em 
gravação digital, desta Assembleia, atendendo ao previsto na Medida 
Provisória n. 931/20 e na Instrução da Comissão de Valores 

Deliberações
unanimidade, a Proposta da Administração para alteração do Estatuto 
Social da Companhia, nos seguintes termos: (A) Aumentar o limite do 

subscrição de ações por oferta pública, alterando o art. 5º, parágrafo 
primeiro, e incluindo o parágrafo terceiro do Estatuto Social, que 
passam a ter a seguinte redação: “Parágrafo Primeiro - O Capital 
Social poderá ser aumentado em até o limite de R$ 2.000.000.000,00 
(dois bilhões de reais) independentemente de alteração do Estatuto 

de capital no prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação da 
deliberação relativa ao aumento do capital, salvo na hipótese do art. 

subscrição ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, cuja 
colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa de valores ou 

(B
da alçada do Conselho de Administração para alienação de imóveis 
não de uso próprio e inclusão da possibilidade de criar comissões 
temáticas, com as consequentes alteração do art. 22, incisos VI e 
inclusão do inciso  XVI, do Estatuto Social, que passam a ter a 
seguinte redação: “VI - Autorizar a alienação de bens imóveis do ativo 

manifestações opinativas, sem poderes deliberativos, visando ao 
assessoramento nas avaliações e deliberações do Conselho de 
Administração. A - Caberá ao próprio Conselho de Administração 

(C) 
Estabelecer poderes e atribuições da Diretoria e seus respectivos 
cargos para (C.1)

(C.2)

(C.3) 
Alterar os artigos 25 a 33 do Estatuto Social que passam a ter a 
seguinte redação: “art. 25 - A Diretoria tem os poderes e as atribuições 
que a Lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados 

- Estabelecer as diretrizes para a adequada implementação dos 

quadros de dirigentes e acompanhando seu desempenho e 

Submeter à aprovação do Conselho de Administração o Relatório 
Anual aos Acionistas e as Demonstrações Financeiras de cada 

Propor ao Conselho de Administração a aprovação dos balanços 
semestrais, juntamente com a proposta de destinação dos resultados. 

(dezesseis) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 

respectivos mandatos até a data de aniversário em que completarem 

deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas e as determinações 

Substitutos dos membros da Diretoria, na forma do art. 31 deste 

e passiva da Sociedade, observado o que dispõe o art. 31 deste 

parágrafos seguintes: Parágrafo Primeiro - Conterão, necessariamente, 
as assinaturas conjuntas: (a) do Diretor Presidente e do Diretor Vice-

ou alienação de bens móveis ou imóveis e a constituição de ônus reais 

de oneração ou alienação dos bem móveis e imóveis não Uso Próprio 

assunção de obrigações, assinaturas de contratos, bem como os atos 

para com ela. Parágrafo Segundo: - A Sociedade, mediante as 
assinaturas conjuntas de membros da Diretoria (art. 31, §1°, deste 
Estatuto Social), poderá constituir procurador(es) para representá-la 

determinado: a) Os atos previstos neste art. 31, §1°, inciso I, 

Recebimento de citação inicial ou prestação de depoimento pessoal 

Diretor indicado pelo Diretor Presidente. Parágrafo Primeiro: 

a vacância ou o impedimento dos cargos da Diretoria, bem como 
havendo redução de Diretores em número inferior ao mínimo 
estabelecido neste Estatuto Social, deverá ser convocada Reunião do 
Conselho de Administração para indicação de seus substitutos. 
Parágrafo Segundo - Se algum membro da Diretoria, sem causa 

(dois) meses, considerar-se-á como tendo renunciado ao cargo, para 

preceito do artigo 16 deste Estatuto, a parte variável prevista no artigo 

(D) Alterar o prazo do mandato dos administradores para 02 
anos, com a alteração do art. 15 do Estatuto Social, que passa a ter a 
seguinte redação: “Art. 15 - O prazo do mandato dos administradores, 
que poderão ser reeleitos, é de 2 (dois) anos, mas se estende até a 

Observações: 
acima foi aprovado com 24.656.363 votos a favor, sem voto contrário. 

com 24.656.363 votos a favor, sem voto contrário. 9 - Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para 
constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada por todos os 
presentes, conforme Livro de Presença, vai assinada pelo Presidente e 
Secretária, atestando a veracidade do quanto foi decidido nessa 

Presidente. José Ribeiro Vianna Neto, por si e por seus representados 
Consuelo Andrade de Araújo, Luiz Henrique de Andrade Araújo, 
Marco Antônio Andrade de Araujo, Mauricio de Faria Araujo, Sapil 
Ltda., Paulo Henrique Brant de Araujo, Renato Augusto de Araujo, 

Alberto Michaan, Clube de Investimento Multi, Renata Moreira 
Alcantara F. dos Santos, Silvia Daniela Moreira Alcantara Calgar, 
Flavia Moreira Alcantara, Espólio de João Rolla Filho, Ana Luiza 
Capanema Bahia Von Bentzeen, Marcus Vinicius Mendes Costa, Ítalo 
Aurélio Gaetani, Fundo de Invest. Sonar Aurora Mult. Crédito 
Privado, Fundo de Invest. Sonar Patrimônio Mult. Crédito Privado, e 

Araújo Simões por si e por sua representada Sandra Maria de Araújo 

representados MB Ações Mercantil do Brasil FI, MB Clube de Inv. 
dos Func. do Grupo Merc. do Brasil, MB Fundo de Investimento em 

Antônio Andrade de Araújo. CONFERE COM O ORIGINAL 
LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. BANCO MERCANTIL DO 
BRASIL S. A. Gustavo Henrique Diniz de Araujo - Vice-Presidente 

Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos 
atos praticados consta de carta emitida à parte. Departamento de 

Horizonte.   Marcos Antônio Henriques Pinheiro - Gerente  -Técnico  
e  Paula Cristhiane Viana Lage - Coordenadora. Junta  Comercial do 
Estado de Minas Gerais - TERMO DE AUTENTICAÇÃO -   

da empresa BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., de nire  

22/09/2020,  encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número  

15 cm -01 1404197 - 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SANSA - 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ Nº 03.924.846/0001-06 – NIRE 3130001488-6 
COMPANHIA FECHADA.

1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, 02 de setembro de 2020, às 10:00 h 
(dez horas). 2 - Presenças: Acionistas representando a totalidade das 
ações Companhia. 3 - Mesa: Presidente: Sr. Marco Antônio Andrade 
de Araujo; Secretário: Sr. José Ribeiro Vianna Neto. 4 - Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 
1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 - Deliberações: I – Em razão de 
renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Luiz Carlos 
de Araújo, ocorrida nesta data como forma de viabilizar a sua eleição 
para a Diretoria desta companhia, nos termos do Art. 18 do Estatuto 
Social em vigor, fez-se necessária a indicação de novo membro 
para o Conselho de Administração da Companhia. Assim sendo, 
preenchendo as condições previstas no art. 147 da Lei 6404/76, a Sra. 
Ângela Mourão Cançado Juste, brasileira, separada judicialmente, 

654, Bairro Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-912, C.I. 
nº MG – 367.481 – SSPMG e CPF nº 254.837.906-00, foi eleita, 
por unanimidade, como membro do Conselho de Administração, 

passando o Conselho de Administração a ser composto da seguinte 
forma: Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo, brasileiro, 

Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 
30.160-912, C.I. nº M-1.244.298 – SSPMG e CPF nº 471.028.376-
15; Vice-Presidente: José Ribeiro Vianna Neto, brasileiro, separado 
judicialmente, advogado, com endereço comercial na Rua Rio de 
Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-

Secretária: 
Ângela Mourão Cançado Juste, brasileira, separada judicialmente, 

Bairro Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-912, C.I. nº MG 
– 367.481 – SSPMG e CPF nº 254.837.906-00.  7 – Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para 
constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada por todos os 
presentes, conforme Livro de Presença, vai assinada pelo Presidente 
e Secretário, atestando a veracidade do quanto foi decidido nessas 

setembro de 2020. José Ribeiro Vianna Neto – Secretário. Marco 
Antônio Andrade de Araújo – Presidente. Marco Antônio Andrade de 
Araujo e Paulo Henrique Brant de Araujo representando a Mercantil 
do Brasil Imobiliária e Agronegócio S.A.; Valéria de Araújo Foresti 
Ribeiro e José Maria Ribeiro de Melo, representantes da Mercantil 
do Brasil Corretora S.A. – Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, 
administradora do MB Fundo de Investimento Imobiliário. 
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO 
PRÓPRIO SANSA - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. - Marco 
Antônio Andrade de Araújo - Diretor Presidente - Luiz Henrique 
Andrade de Araújo - Diretor Executivo. Junta  Comercial do Estado 

6 e protocolado sob o número 20/556.354-6 em 11/09/2020, 
encontra-se registrado na Junta Comercial  sob  o  número 8015217, 

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA mACro rEGiÃo Do SuL DE miNAS 

resultado de Julgamento -Modalidade: Pregão Presencial Nº 036/2020 
- Processo Nº 123/2020 - CIssul, por intermédio de seu secretário 
executivo, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, pelo que 
segue: Finalidade registro de preços para  futuras e eventuais aquisi-
ções de relógios de ponto eletrônico para controle diário da frequên-
cia dos servidores do CIssul . adjudicada: sisponto Tecnologia eireli 
ePP - CNPJ: 04 .672 .602/0001-46 - r$ 24 .900,00 (vinte e quatro mil, 
novecentos reais) . esta publicação equivale à publicação da ata de 
registro de Preços . sarah Castro de oliveira Morales - Pregoeira CIs-
sul - Varginha, 1º de outubro de 2020 .
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iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA DoS SErViDorES 
PÚBLiCoS muNiCiPAiS DE uNAÍ - uNAPrEV-

CNPJ 03 .650 .743/0001-03, torna público o 1º Termo aditivo ao 
Contrato com MulTserVIços eIrelI Me, inscrita no CNPJ 
27 .671 .773/0001-56 objetivando a Prestação de serviços de limpeza, 
Conservação e Higienização; Valor Global estimado do Contrato é 
de r$ 28 .263,12 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e 
doze centavos), Vigência de 12 (doze) meses a contar de 01/10/2020 . 
unaí-MG, 02 de outubro de 2020 . Márcia de oliveira Matos lira – 
diretora-Presidente – uNaPreV .
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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 320201001203249021.


