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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas  

Prefeitura municipal de Belo Horizonte
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ASSoCiAÇÃo muLTiSSEToriAL DE uSuárioS DE rECurSoS HÍDriCoS DE BACiAS HiDroGráFiCAS (ABHA) 
CNPJ 06.536.989/0001-39 

A Diretoria da ABHA Gestão de águas, em cumprimento a disposições legais, torna público seu balanço financeiro, referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019. 
BALANÇo - DEmoNSTrATiVo DE EXECuÇÃo FÍSiCo-FiNANCEirA - ANo BASE 2019 

1 - EXECuTor:  
 
ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE 
RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
(ABHA) CNPJ: 06.536.989/0001-39 

 2 -iDENTiFiCAÇÃo Do CoNTrATo: 
 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2017 IGAM 

3 - rECEiTAS  4 - DESPESAS  
APLICAÇÃO FINANCEIRA    PAGAMENTOS REALIZADOS  R$ 1.000.385,13 

Rendimento Conta Poupança R$ 5.649,34 Sub-total r$ 1.000.385,13 

Rendimento Conta CDB R$ 1.903.706,85 TARIFAS BANCÁRIAS R$ 2.584,81 

    Sub-total r$ 1.909.356,19 Sub-total r$ 2.584,81 

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES  TRIBUTAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO 
FINANCEIRA 

 

Acerto de despesas - restituído - 
2018 R$ 1.833,66 Saldo Conta Poupança R$ 1.237,85 

Acerto de despesas - a reembolsar  R$ 34,88 Saldo Conta CDB -R$ 1.040.982,21 

Outras movimentações R$ 9.944,76 Sub-total -r$ 1.039.744,36 
     OUTRAS MOVIMENTAÇÕES   
     Adiantamento a comprovar R$ 917,90 
     Acerto de despesas - reembolso - 2018 R$ 95,55 
     Outras movimentações R$ 1.200,00 

     Sub-total r$ 2.213,45 
     ToTAL DE DESPESAS -r$ 34.560,97 

    Sub-total r$ 11.813,30 5 - SALDo FiNAL (31.12.2019)   
5 - SALDo iNiCiAL 
(01.01.2019)   Saldo Conta Poupança R$ 306.087,09 

Saldo Conta Poupança R$ 445.333,74 Saldo Conta CDB R$ 34.411.171,50 

Saldo Conta CDB R$ 32.316.194,39 Sub-total r$ 34.717.258,59 

   Sub-total r$ 32.761.528,13 6 - SALDo FiNAL ToTAL r$ 34.717.258,59 

ToTAL r$ 34.682.697,62 ToTAL r$ 34.682.697,62 
7 - rESPoNSáVEiS PELA EXECuÇÃo:  Ronaldo Brandão Barbosa CPF 426.225.146-20 - Gerente Administrativo Financeiro/ Thiago 
Alves do Nascimento CPF: 044.017.416-33 Diretor Presidente / Hugney Ferreira Miranda - Assessor Contábil - CRC/MG 050.607 
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HoSPiTAL iBiAPABA S/A
CNPJ: 17.077.967/0001-74

rELATÓrio DA ADmiNiSTrAÇÃo
Prezados Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatu-
tárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2019. VALORES EM REAIS
(R$). Barbacena, 25 de Março de 2020. A DirEToriA.

BALANÇoS PATrimoNiAiS Em 31 DE DEZEmBro
ATiVo           2019           2018
CirCuLANTE .......................................... 115.748 119.688
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 14.389 23.207
Tributos à recuperar ..................................... 7.128 7.095
Outros ativos financeiros .............................. 94.231 89.385
NÃo CirCuLANTE ................................. 4.675.186 4.773.513
Deposito Judiciais ........................................ 83.048 83.048
Outros ativos financeiros .............................. 14.480 14.480
Propriedades para investimento .................... 4.556.426 4.654.754
Imobilizado .................................................. 17.331 17.331
Intangível ..................................................... 3.900 3.900
ToTAL Do ATiVo .................................... 4.790.933 4.893.201
PASSiVo           2019           2018
CirCuLANTE .......................................... 1.180.572 1.008.547
Empréstimos e financiamentos ..................... - 22.531
Obrigações tributárias .................................. 32.197 26.913
Obrigações com pessoas ligadas ................... 1.130.846 941.575
Provisão para contingências ......................... 17.528 17.528
NÃo CirCuLANTE ................................. 738.427 1.889.336
Provisão para contingências ......................... 112.978 112.978
Obrigações com pessoas ligadas ................... 625.448 1.776.357
Total do Passivo ........................................... 1.918.998 2.897.883
PATrimoNio LÍQuiDo ......................... 2.871.935 1.995.317
Capital social ............................................... 3.593.907 3.593.907
Reservas de reavaliação ............................... 3.812.069 3.812.069
(-) Prejuízos acumulados .............................. (4.534.040)(5.410.658)
ToTAL Do PASSiVo E PAT. LÍQuiDo . 4.790.933 4.893.201

DEmoNSTrAÇÃo DoS rESuLTADoS
          2019           2018

(Despesas) receitas operacionais ...............  972.095 638.198
Administrativas e gerais ...............................  (3.207) (137.208)
Outras despesas operacionais .......................  (98.327) (98.330)
Outras receitas operacionais .........................  1.073.629  873.737
Lucro (prej.) antes dos efeitos financeiros .  972.095 638.198
(Despesas) Receitas financeiras....................  (24) 63
Lucro (prejuízo) antes da tributação .........  972.070  638.261
Tributos sobre o lucro ..................................  (95.453) (74.821)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ........  876.618  563.440
Lucro (prejuízo) líq. p/ação do capital final ..  0,0390 0,0251
Quantidade de ações .................................... 22.461.918 22.461.918
Valor patrimonial contábil por ação ..............  0,1279 0,0888

 DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo ABrANGENTE
          2019           2018

Lucro (prejuízo) líquido do exercício ........  876.618  563.440
Outros resultados abrangentes ......................  -  -
resultado abrangente total do exercício ...  876.618  563.440
DEmoNSTrAÇÃo DAS muTAÇÕES Do PATrimÔNio LÍQuiDo

Capital e Prejuízos
   reservas     Acumul.        Somas

Em 31 de dezembro de 2017 ..  7.405.976 (5.974.098)  1.431.877
Lucro (Prejuízo) do exercício ...  -  563.440  563.440
Em 31 de dezembro de 2018 ..  7.405.976 (5.410.658)  1.995.317
Lucro (Prejuízo) do exercício ...  -  876.618 876.618
Em 31 de dezembro de 2019 .. 7.405.976 (4.534.040) 2.871.935

DEmoNSTrAÇÃo Do FLuXo DE CAiXA
1. Das Atividades operacionais           2019           2018
Lucro líquido antes do ir e CSSL ............. 972.070 638.261
Depreciação e amortização (+) ..................... 98.327 98.330
Custos de financiamento (+).........................  24  105
Renda de invest. reconhecida no resultado (-) (178) (168)
Lucro líquido ajustado (=) ......................... 1.070.244 736.529
Variação no capital circulante
(Acréscimo) decrésc. nos tributos a recuperar (33) 134.422
Acrésc.(decrésc.) nos trib. correntes a pagar . 5.284 5.521
Caixa proveniente das operações (=) ......... 1.075.495 876.472
Imp. de renda e contrib. social sobre o lucro . (95.453) (74.821)
Caixa líquido prov. das ativ. operacionais . 980.042 801.651
2. Das Atividades de investimentos
Renda de investimento recebido reconhe-
cida no resultado (+) ...................................  178 168

(Acréscimo) decréscimo em outros ativos
financeiros (+ou-) ....................................... (4.846) (24.286)

Caixa líq. proven. das ativ. de investimentos (4.668) (24.118)
3. Das Atividades Financeiras
Acrésc.(decrésc.) nos emprést. e financiam. . (22.531) (12.798)
Acréscimo (decréscimo) nas obrigações
com pessoas ligadas ................................... (961.638) (764.067)

Custos de financiamento (-) .........................  (24) (105)
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamentos ..................................... (984.193) (776.971)

Variação das Disponibilidades ................... (8.819) 562
Saldo inicial das disponibilidades.................  23.207  22.646
Saldo final das disponibilidades ...................  14.389 23.207
Demonstração Variação das Disponibilidades (8.819) 562
NoTAS EXPLiCATiVAS - 1. Contexto operacional: Hospital
Ibiapaba S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que tem
por objeto a hospitalização e prestação de serviços médicos. 2 - Apre-
sentação das Demonstrações: As demonstrações contábeis foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legisla-
ção societária brasileira. resultado: Receitas e Despesas estão apro-
priadas obedecendo ao regime de competência. Ativo Circulante e
Não Circulante: É apresentado pelo valor de realização/registrado
ao custo de aquisição. Passivo Circulante e Não Circulante: São
demonstrados por valores conhecidos acrescidos dos encargos. 3 -
Capital Social: O Capital social é de R$ 3.593.907, totalmente subs-
crito e integralizado é representado por 22.461.918 ações, com valor
nominal de R$ 0,16 (dezesseis centavos). Destinação do resultado:
A Companhia amortizou o resultado do exercício aos prejuízos acu-
mulados conforme a Lei 6.404/76. O conjunto completo das Demons-
trações Contábeis está disponível na sede da Companhia.

Dr. Francisco muniz Neto - Diretor Presidente.
Denise da Cunha Sarmento - Contadora CRC-MG 39.710/O-8.
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MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 02.578.564/0001-31 - NIRE 31.300.025.969

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da MRL ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS S.A. (“Companhia”) convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na 
sede da Companhia, na Avenida Barão Homem de Melo nº 2.222, 
8º andar, sala 802, letra B, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, no dia 01 de abril de 2020, às 10:00 horas, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre 
a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 

única, da Companhia (“Debêntures”), para distribuição pública 
com esforços restritos, no valor total de R$60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores 

(“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente), bem como seus 
respectivos termos e condições; e 2. Deliberar sobre a autorização à 
Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes 
legais com poderes para tanto, a praticar todos e quaisquer atos 
necessários à implementação da Emissão, especialmente para: (i) 

(ii) contratar o Banco Bradesco BBI S.A. para desempenhar a função 
de instituição intermediária da Oferta Restrita; (iii) celebrar todos 
os documentos e praticar todos os atos necessários à realização, 
formalização e aperfeiçoamento da Emissão, bem como quaisquer 
aditamentos aospertinentes documentos; (iv) tomar todas as 
providências e praticar os atos necessários à implementação da 
Emissão das Debêntures e da Oferta Restrita; (v) contratar os 
demais prestadores de serviços para a Oferta Restrita, incluindo, 

praticados pela Diretoria da Companhia nos termos das deliberações 
a serem tomadas. Instruções Gerais:  (a) Encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede da Companhia, todas as informações e 
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, relevantes 
para o exercício do direito de voto pelos acionistas; e (b) Nos termos 
do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir 
documento de identidade e comprovante da qualidade de acionista da 
Companhia, podendo ser representados por mandatários, observadas 
as determinações e restrições legais. Pede-se que os documentos 

na sede da Companhia, no mínimo 24 horas antes da Assembleia 
Geral Extraordinária. Belo Horizonte, 25 de março de 2020. Ricardo 
Efroim Zatz Blas - Diretor Presidente.
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BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. 
(“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no artigo 124 da 
Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
(“AGO” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 
2020, às 14:00hs, na sede social da Companhia, situada na 
Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, Alphaville 

deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do 
Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da 
Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 
e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; (iii) Fixar a 
remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2020; e (iv) Eleger os membros do Conselho de 
Administração e seus respectivos suplentes. Todos os documentos 
e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e 
deliberadas na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta do 
Conselho de Administração da Companhia e aqueles exigidos pelo 
artigo 133 da Lei 6.404/1976 e pela Instrução CVM nº 481/09 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, 
bem como no site da Companhia (www.biomm.com), no site 
da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). 
Para participação e deliberação na Assembleia presencialmente 
ou por meio de procurador, os acionistas deverão apresentar 
comprovante de titularidade das ações, expedidos por instituição 

Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato 
social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem 

legal(is); (iii) Fundos de Investimento: cópia autenticada do último 
regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato 
social do seu administrador, além dos atos societários outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 

por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, 
nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na 
sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Os 
acionistas também poderão exercer seu direito de voto por meio do 
boletim de voto a distância. Neste caso, os acionistas poderão (i) 
preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; 
(ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador; ou, (iii) aos 
seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos 
acionistas titulares de ações depositadas em depositário central. 
Para informações adicionais, os acionistas deverão observar 
as regras previstas na Instrução CVM nº 481/2009, conforme 
alterada, bem como os procedimentos descritos no boletim de 
voto a distância disponibilizado pela Companhia. Nos termos do 
artigo 3ª Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM 
nº 481/09, informamos que o percentual mínimo de participação 
no capital social votante necessário à requisição da adoção do 
processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho 
de administração é de 5% (cinco por cento). Nova Lima/MG, 27 
de março de 2020. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do 
Conselho de Administração.

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 
008/2019 - ProC . N .º 01-129 .731/19-43

1ª rePuBlICaçÃo
oBJeTo: Prestação de serviços de manutenção do edifício residencial 
resplendor na Vila senhor dos Passos . CredeNCIaMeNTo: até às 
08h do dia 13 de abril de 2020 . reCeBIMeNTo das ProPosTas 
CoMerCIaIs: até às 08h30min do dia 13 de abril de 2020 . sessÃo 
PÚBlICa de laNCes: aberta às 14h do dia 13 de abril 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 obtenção da chave de acesso . 
o texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos inte-
ressados 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 obti-
dos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um 
CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica, com a com-
provação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia .

Belo Horizonte, 20 de março de 2020 .
Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura
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Particulares e Pessoas Físicas

ASSoCiAÇÃo DE BANCoS Do ESTADo DE miNAS GErAiS
cnpj: 17 .297 .276/0001-86

edITal de CoNVoCaçÃo - asseMBleIa Geral
ordINÁrIa a ser realIZada eM 30 de aBrIl de 2020

Ficam convocados os sócios Quotistas e os sócios Contribuintes da 
associação de Bancos do estado de Minas Gerais para assembleia 
Geral ordinária a realizar-se na sua sede social à rua Carijós, 424 - 
24º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 30 de abril de 
2020, às 9 horas, em Primeira Convocação, com a presença e/ou par-
ticipação da maioria dos sócios com direito a voto e às 9h30min em 
segunda Convocação, com a qualquer número de sócios, com direito a 
voto a fim de discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1- Tomar 
as contas da diretoria e examinar, discutir e votar as demonstrações 
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
acompanhadas do relatório dos auditores Independentes elaborado 
pela PricewaterhouseCoopersauditores Independentes e do Parecer do 
Conselho Fiscal; 2- destinação do resultado obtido no exercício de 
2019; 3- Contribuição Mensal dos sócios para o exercício de 2020; 
4- orçamento da entidade para o exercício de 2020 . Belo Horizonte, 
27 de março de 2020 .

luIZ HeNrIQue aNdrade de araÚJo
diretor-Presidente
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE ALTo DAS VErTENTES

uasG 927658 . 26/03/2020 . aVIso de lICITaçÃo
Pregão eletrônico 02/2020 Proc . 05/2020 registro de Preços . 02/2020 . 
obj: registro de Preços para futura e eventual aquisição de material 
médico hospitalar e diversos outros insumos de saúde atendendo à 
demandas de emergência em saúde Pública dos municípios consorcia-
dos ao CIsalV referente ao surto do CoroNaVÍrus, Total de Itens 
licitados: 15 . edital disponível a partir de 27/03/2020 das 08h00 às 
12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço: rua Vice Prefeito antônio 
a . de lima Nº 135, Centro – ressaquinha/MG ou www .comprasgover-
namentais .gov .br/, ou “https://www .cisalv .com .br/” . entrega das Pro-
postas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www .comprasnet .gov .
br . abertura das Propostas: 02/04/2020 às 08h30 no site www .compras-
net .gov .br . Informações Gerais: Vide edital e e-mail: pregaoeletronico .
cisalv@gmail .com . Carlos Henrique Machado – secretário executivo 
do CIsalV .
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GEoPAr - GEoSoL PArTiCiPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 19 .240 .555/0001-39

asseMBleIa Geral ordINÁrIa - CoNVoCaçÃo
Ficam convocados os acionistas da GeoPar – Geosol Participações 
s .a . para aassembleia Geral ordinária a ser realizada, na sede social, 
situada na rua João Carvalho drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila 
Nova Esperança, Ibirité - MG, às 15 horas do dia 07/04/2020, a fim 
de deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) tomada das contas dos 
administradores, com exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras levantadas em 31/12/2019; b) Destinação do resultado do 
exercício de 2019 e distribuição de dividendos; c) eleição da diretoria .
Ibirité, 26 de março de 2020 . - a diretoria
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SAAE/iTAGuArA-mG.
3ºaditamento ao Contrato de Prestação de serviços Técnico especiali-
zado em suporte e manutenção preventiva e corretiva do sistema inte-
grado para eTa . Tipo de aditivo: Prorrogação de Prazo . Vigência de 
10/04/2020 a 09/04/2021, nos termos da lei 8666/93 e lei 10520/2002 . 
Contratante: saae . Contratada: Tecla Informática lTda . Valor total: 
r$9 .360,00 . dotação orçamentária: 17 .512 .0047 .2082-33 .90 .40-02 . 
Cristiane Maria das dores Freitas . diretora .
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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 320200326211333021.


