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Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Particulares e
Pessoas Físicas
CESAMA – COMPANHIA DE SANEAMENTO
MUNICIPAL - JUIZ DE FORA/MG
- AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 001/17 - OBJETO:
Contratação de empresa para execução das obras de contenção e estabilização geotécnica, da área das obras de ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça – ETA CDI – para a CESAMA. Data de
abertura dos envelopes: 20 / 12 / 2017 às 09:00 horas. Local Sede
da CESAMA à Av. Barão do Rio Branco, nº 1843, 10º andar, Centro,
Juiz de Fora / MG. O Edital encontra-se disponível para download
no site da CESAMA, www.cesama.com.br e também poderá ser retirado gratuitamente, mediante apresentação de dispositivo para cópia,
no Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos, na Sede da
CESAMA. Para informações: Telefones (32) 3692-9198 / 9199 / 9200
/ 9201 ou e-mail licita@cesama.com.br. Juiz de Fora, 16 de novembro de 2017. Paulo Romildo Pires Júnior – Presidente da Comissão de
Licitações da CESAMA.
4 cm -16 1029224 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
ALTO DAS VERTENTES – CISALV.
Aviso de Licitação: Proc. 10/2017 TP 01/2017. Obj: contratação de
empresa para a prestação de serviços de execução em empreitada por
menor preço global de Obra de Engenharia visando a Ampliação da
Sede Administrativa do CISALV, Abertura: 09h do dia 07/12/2017.
Cadastro até as 17h do dia 04/12/2017. Informações das 12 as 17 horas
pelo tel: (32) 3341-1235 ou email licita.cisalv@gmail.com.
2 cm -16 1029573 - 1
CISVER
torna público que realizará o proc. lic. nº 11/2017 preg. pres. nº
06/2017 do tipo menor preço por item objetivando o registro de preços
para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios. O referido
edital poderá ser retirado no site www.cisver.mg.gov.br e dúvidas pelo
telefone (32) 3372-1011. A abertura dos envelopes de proposta e habilitação será realizada no dia 06 de dezembro de 2017 às 09h na sede
do CISVER. SJDR, MG, 13 de novembro de 2017. William Antônio
de Aguiar, Pregoeiro.
2 cm -16 1029276 - 1
CISVER
torna público que realizará o proc. lic. nº 10/2017 preg. pres. nº 05/2017
do tipo menor preço por item objetivando o registro de preços para
eventual e futura contratação de empresas e/ou entidades aptas à prestação de serviços especializados na realização de cirurgias, consultas,
procedimentos médicos ambulatoriais e exames auxiliares de diagnóstico. O referido edital poderá ser retirado no site www.cisver.mg.gov.
br e dúvidas pelo telefone (32) 3372-1011. A abertura dos envelopes de
proposta e habilitação será realizada no dia 04 de dezembro de 2017 às
14h na sede do CISVER. SJDR, MG, 13 de novembro de 2017. William
Antônio de Aguiar, Pregoeiro.
3 cm -16 1029274 - 1
CISVER
torna público que realizará o proc. lic. nº 12/2017 preg. pres. nº
07/2017 do tipo menor preço por item objetivando o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de copa e cozinha,
higiene pessoal e de limpeza. O referido edital poderá ser retirado no
site www.cisver.mg.gov.br e dúvidas pelo telefone (32) 3372-1011. A
abertura dos envelopes de proposta e habilitação será realizada no dia
07 de dezembro de 2017 às 09h na sede do CISVER. SJDR, MG, 13 de
novembro de 2017. William Antônio de Aguiar, Pregoeiro.
2 cm -16 1029277 - 1
CISVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 010/2017 - P.A.L. nº
011/2017 - O CISVI Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do
Vale do Itapecerica – MG - através da Comissão de Pregão, legalmente
constituída, pelo Decreto nº 001 / 2017 de 03 de março de 2017, torna
público estar realizando licitação sob a modalidade Pregão Presencial,
do tipo menor preço, para a contratação de empresa especializada para
fornecimento de combustível Óleo Diesel S10 para ser utilizado na
frota de veículos do CISVI, no dia 04 (quatro) de dezembro de 2017 às
14:00 horas (quatorze), na sala de reuniões do CISVI (Rua José Gabriel
Medef, 230, bairro Padre Libério, na cidade de Divinópolis/MG). O
edital está à disposição dos interessados no site do CISVI – www.cisvi.
com.br - Não enviamos edital via fax, correio, e-mail e outros. Informações complementares poderão ser obtidas através do fone fax. (037)
3214-1770. Divinópolis, 16 de novembro de 2017 – Pregoeira.
4 cm -16 1029479 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO DE PONTE NOVA/MG
– Extrato de Retificação – Processo nº 064/2017 – Pregão nº 032/2017.
Em virtude de ato do Diretor Geral, juntado no Processo, fez-se necessário a retificação do Edital, e consequentemente, devolução integral
dos prazos, nos termos da Lei 8666/93, retificando-se as datas previstas,
portanto, o Diretor Geral, faz saber: 1. Fica alterado o critério de julgamento que passa ser MENOR PREÇO POR ITEM. 2. Fica alterado o
Anexo I – Termo de Referência. 3. Fica alterado Memorial descritivo.
Ficam retificadas as datas de Credenciamento, Recebimento dos Envelopes e Declarações e Sessão Pública: Onde se leu 20/11/2017, passa-se
a ler 05/12/2017, às 16,00 horas no mesmo local. Ponte Nova/MG, 17
de Novembro de 2017. ANDERSON ROBERTO NACIF SODRÉ/
Diretor Geral.
3 cm -16 1029425 - 1

COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS
CNPJ/MF nº 16.718.231/0001-75
NIRE nº 31300032221
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Srs. Acionistas da COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária a
realizar-se às 10:30 hs do dia 24 de novembro de 2017, em sua sede
social à Rua Guajajaras, 40, sala 907, em Belo Horizonte,MG, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Examinar, discutir e votar Proposta do Conselho de Administração
para distribuição de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil
reais) da Reserva de Lucros a título de dividendo, equivalente a R$
1,8734 (um real, oitenta e sete centavos e frações) por ação, a ser pago
até o dia 26 de Dezembro de 2017;
b) Examinar, discutir e votar Proposta do Conselho de Administração para aumento do Capital Social de R$ 6.250.000,00 (seis milhões
duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 12.000.000,00 (doze milhões
de reais), mediante emissão particular de 2.904.028 novas ações,
sendo 1.545.413 ações ordinárias, 808.615 ações preferenciais classe
A e 550.000 ações preferenciais classe B, para subscrição dos acionistas, na proporção de 0,9340173, 09497642 e 0,9322033 de uma
nova ação para cada ação possuída, respectivamente, pelo valor unitário de R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) cada, no total de
R$5.750.000,00 (cinco milhões setecentos e cinquenta mil reais), a
serem subscritas e integralizadas, em dinheiro, até o dia 26 de Dezembro de 2017;
c) Reversão da Reserva de Reavaliação constituída em 1999 e
2004, referente reavaliação parcial de ativos, no valor total de R$
3.396.438,08 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oito centavos) em 31 de outubro de 2017;
d) Outros assuntos de interesse geral;
Belo Horizonte/MG, 14 de novembro de 2017.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(a) Marcelo Vieira Marques - Presidente
(a) José Henrique Vieira Mascarenhas - Vice-Presidente
(a) José Flávio Vieira Mascarenhas - Conselheiro
8 cm -16 1029524 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL
DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI
torna público que autoriza o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A – BDMG a elaborar e estruturar os estudos para futura e
eventual concessão de serviço público visando à execução de obras e
prestação de serviços relativos à modernização, ampliação, otimização energética, operação, manutenção e gestão da Rede de Iluminação Pública para os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga – CIMVALPI, nos termos do
ato de autorização. O BDMG será remunerado, na forma de ressarcimento, exclusivamente pelo vencedor da licitação, previamente à assinatura do contrato, desde que os estudos sejam efetivamente utilizados
em eventual certame. A remuneração do BDMG, fixada ante critérios
de complexidade e duração da estruturação do projeto, será de R$
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais), limitada, em conjunto
com eventual ressarcimento regulado em procedimento de manifestação de interesse, a 2,5% do valor total estimado previamente pelo Consórcio para os investimentos necessários à implementação do empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à manutenção do
empreendimento durante o período de vigência do contrato, o que for
maior. José Antônio Delgado, Prefeito de Oratórios/MG e Presidente do
CIMVALPI. Ponte Nova, 10 de novembro de 2017.
5 cm -16 1029234 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA
GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE – CISDESTE .
AVISO DE LICITAÇÂO
LICITAÇÃO N° 049/2017. PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017. O
CISDESTE faz saber que as 09:00h do dia 05 de dezembro de 2017, no
auditório da sede do CISDESTE, localizado na Rua Cel. Vidal, n° 800,
Bairro São Dimas, JUIZ DE FORA, será realizada licitação para Contratação deempresas para prestação de serviços de Reestruturação do
espaço físico do Almoxarifado/Farmácia para atendimento as normas
reguladoras da Vigilância Sanitária, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo II do edital. Tipo Menor
Preço Global. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na
sede do CISDESTE ou pelo endereço eletrônico. “ WWW.CISDESTE.
COM.BR ” (EDITAIS - LICITAÇÕES). Demais informações poderão
ser obtidas pelo tel.: (32) 3250-0361 . JUIZ DE FORA, 14 de novembro
de 2017. Izauro dos Santos Callais - Pregoeiro.
4 cm -14 1029089 - 1
CRECHE COMUNITÁRIA AURÉLIO PIRES
CNPJ 21.677.752/0001-61
Ficam convocados para se reunirem em assembleia Ordinária e Extraordinária no dia 29 de Novembro de 2017, os senhores sócios da Creche
Comunitária Aurélio Pires , CNPJ 21.677.752/0001-61 nos termos do
artigo 18 do Estatuto, na sede da entidade, à Praça Santo Antônio, 125,
Aeroporto, às 14h45min em primeira convocação e às 15h15 min em
segunda convocação com qualquer número para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:
Eleger a diretoria e o conselho fiscal da creche para o período de
01/01/2018 a 31/12/2019.
Apresentação e aprovação do Calendário 2018.
Apresentação e aprovação do Regimento Interno
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2017.
Jarbas Alves Assumpção Netto
Presidente
4 cm -14 1029177 - 1

BIOMM S.A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta - CVM 01930-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A.
(“Companhia”) na forma prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976, a
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a
realizar-se no dia 05 de dezembro de 2017, às 11:00hs, na sede social
da Companhia, situada na Praça Carlos Chagas, 49, 8º andar, bairro
Santo Agostinho, CEP 30170-020, na Cidade de Belo Horizonte,
(VWDGR GH 0LQDV *HUDLV D ¿P GH GHOLEHUDUHP VREUH D VHJXLQWH
matéria constante da Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a proposta de
alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 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 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 BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br). O percentual mínimo de participação no
capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo
para eleição de membros do conselho de administração é de 5%
(cinco por cento). Para participação e deliberação na Assembleia,
os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das
Do}HV H[SHGLGRV SRU LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD GHSRVLWiULD H GRFXPHQWR
de identidade, conforme o caso: (i) Pessoas Físicas: documento de
LGHQWL¿FDomR FRP IRWR LL  3HVVRDV -XUtGLFDV FySLD DXWHQWLFDGD GR
último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores
HRX SURFXUDomR  EHP FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR
GR V  UHSUHVHQWDQWH V  OHJDO LV  LLL  )XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR FySLD
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/
RXSURFXUDomR EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWRGR V 
UHSUHVHQWDQWH V  OHJDO LV $RV DFLRQLVWDV TXH VH ¿]HUHP UHSUHVHQWDU
por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato,
nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na sede
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Belo Horizonte,
17 de novembro de 2017. Guilherme Caldas Emrich - Presidente
do Conselho de Administração.
10 cm -16 1029282 - 1
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA SEXTA REGIÃO
Homologação Processo Licitatório Carta Convite nº 018/2017
O Presidente do CREF6/MG, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com Lei 8.666/93, homologa o processo licitatório nº
018/2017, na Modalidade Convite, nos seguintes termos: objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços Profissionais de Auditoria Contábil externa independente,Proponente Vencedora: BRA AUDITORIA E CONSULTORIA S/S - ME, CNPJ 10.260.929/0001-03.
Valor Total: R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) Belo
Horizonte/MG, 16/Novembro/17. Presidente - Claudio Augusto Boschi - CREF000003-G/MG.
3 cm -16 1029240 - 1
SEMASA DE CARANGOLA/MG
SEMASA de Carangola/MG torna público que realizou abertura de
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação referente ao Pregão
Presencial nº 041/17, Processo nº 341/17, de registro de preço para
aquisição de sal grosso, no dia 10/11/17, às 14:00 horas. Após abertas
as propostas e verificadas as documentações, foi adjudicada a empresaHiposal Comércio de Produtos Químicos e Tratamento de Água Ltda,
com o valor unitário de R$ 11,59.
2 cm -16 1029233 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO-UBERLÂNDIA/MG
AV I S O
E D I TALD E LI C I TAÇ Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2017
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA
“MENOR PREÇO - ITEM”
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 122/2017, na modalidade “Concorrência
Pública” do tipo “Menor Preço” - Item, dia 21 de dezembro de 2017,
às 08:30 horas, na Sala de Licitação da Diretoria de Suprimentos, à
av. Rondon Pacheco nº 6.400, Bairro Tibery, Uberlândia / MG. O Processo Licitatório tem como objeto à contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de: Item 01 - Implantação de redes
coletoras de esgoto sanitário e execução de poços de visita e Item 02
- Implantação de redes de água potável, ambos a serem realizados em
diversos bairros e distritos de Uberlândia, durante o ano de 2018. O
Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,18 (dezoito
centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta
na Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br.
Uberlândia-MG, 14 de novembro de 2017 Sergio Vieira Attie Diretor
Geral do DMAE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO-UBERLÂNDIA/MG
AV I S O
E D I TALD E LI C I TAÇ Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2017
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA
“MENOR PREÇO - GLOBAL”
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 123/2017, na modalidade “Concorrência
Pública” do tipo “Menor Preço” - Global, dia 22 de dezembro de 2017,
às 08:30 horas, na Sala de Licitação da Diretoria de Suprimentos, à av.
Rondon Pacheco nº 6.400, Bairro Tibery, Uberlândia / MG. O Processo
Licitatório tem como objeto à contratação de empresa de engenharia
para execução de serviços de ligações de água, transferência de ramais,
mudança de padrão e supressão de ligação de água, em diversos bairros e distritos de Uberlândia, a serem realizados por execução indireta,
sob regime de empreitada por preço unitário, durante o ano de 2018. O
Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,18 (dezoito
centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta
na Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br.
Uberlândia-MG, 14 de novembro de 2017 Sergio Vieira Attie Diretor
Geral do DMAE
11 cm -16 1029296 - 1

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76 - NIRE nº 3130009880-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CVM nº 24.090 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”)
convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
(“AGE”), a ser realizada no dia 01 de dezembro de 2017, às 10:00 horas,
na sede da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés,
QDQGDU DXGLWyULR D¿PGHGHOLEHUDUVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDV
constantes da ordem do dia: (i) deliberar sobre termos e condições do
3URWRFROR GH ,QFRUSRUDomR H ,QVWUXPHQWR GH -XVWL¿FDomR ³3URWRFROR´ 
que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”),
SHOD &RPSDQKLD D  GD VXEVLGLiULD LQWHJUDO IHP Comércio de Produtos
para a Saúde S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede
na Avenida Vilarinho, Bairro Venda Nova n.º 1.101, Térreo, com sede
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 31.615-250,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.337.326/0001-16 (“Bem Viver”); e (b)
GDVXEVLGLiULDLQWHJUDODiagpar Holding S.A., sociedadeanônima de capital
fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Frei Caneca, n.° 1.119, Bairro Consolação, CEP 01.307-003, inscrita no
&13-0)VRERQ ³'LDJSDU´HHPFRQMXQWRFRPD
%HP9LYHU³,QFRUSRUDGDV´  LL GHOLEHUDUVREUHDUDWL¿FDomRGDQRPHDomR
da Soltz, Mattoso & Mendes Auditores, sociedade simples, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso
Pena, nº 732, 9º andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/0-o, para
elaborar os laudos de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido das
Incorporadas que será transferido à Companhia em virtude da Incorporação
(“Laudos de Avaliação das Incorporadas”); (iii) deliberar sobre os Laudos
de Avaliação das Incorporadas; (iv) deliberar sobre a Incorporação; (v)
GHOLEHUDUVREUHDUDWL¿FDomRGDQRPHDomRGD$SVLV&RQVXOWRULDH$YDOLDo}HV
Ltda, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua do Passeio 62, sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O9, para elaborar os laudos de avaliação do patrimônio da sociedade Ecoar
Medicina Diagnóstica Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 23.842.495/0001-00, com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 6760, Bairro Lourdes,
CEP 30.110-035 (“Ecoar” ou “Adquirida”), elaborado em atendimento ao
DUWLJRGDOHLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
(“Lei das Sociedades por Ações” e “Laudo de Avaliação da Adquirida”,
respectivamente); (vi) deliberar sobre o Laudo de Avaliação da Adquirida;
e (vii) deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações
representativas do capital social da Ecoar (“Aquisição”). (viii) deliberar
VREUHFDQFHODPHQWRDQWHFLSDGRGRR3ODQRGH2XWRUJDGH2SomRGH&RPSUD
de Ações de emissão da Companhia (“Plano de Opção”), aprovado pela
$VVHPEOHLD *HUDO GH  GH MDQHLUR GH  H DSURYDomR GR QRYR 3ODQR
de Incentivo e Retenção Baseado em Ações (“Plano de Remuneração
em Ações”). INFORMAÇÕES GERAIS: (i) Para participar da AGE,
solicita-se ao acionista que apresente: (a) comprovante expedido pela
LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD GHSRVLWiULD GDV Do}HV HVFULWXUDLV GH VXD WLWXODULGDGH
RXHPFXVWyGLDQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
E UHODWLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVSDUWLFLSDQWHVGDFXVWyGLDIXQJtYHOGHDo}HV
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
SHOR yUJmR FRPSHWHQWH GDWDGR GH DWp GRLV GLDV ~WHLV DQWHV GD UHDOL]DomR
da AGE; e (c) na hipótese de representação do acionista, instrumento de
PDQGDWR R TXDO GHYHUi L  WHU VLGR RXWRUJDGR HP FRQIRUPLGDGH FRP DV
GLVSRVLo}HV GR  GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV LL 
DSUHVHQWDU ¿UPDV UHFRQKHFLGDV 2 DFLRQLVWD VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO RX
o mandatário, conforme o caso, deverá comparecer à AGE munido de
GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPVXDLGHQWLGDGH D GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomR
FRPIRWRSDUDDVSHVVRDVItVLFDV E FySLDDXWHQWLFDGDGR~OWLPRHVWDWXWR
RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR H GD GRFXPHQWDomR VRFLHWiULD RXWRUJDQGR
SRGHUHVGHUHSUHVHQWDomREHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWR
GRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVSDUDDVSHVVRDVMXUtGLFDVH F FySLDDXWHQWLFDGD
GR ~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR H GR HVWDWXWR RX FRQWUDWR
VRFLDOGHVHXDGPLQLVWUDGRUDOpPGDGRFXPHQWDomRVRFLHWiULDRXWRUJDQGR
SRGHUHVGHUHSUHVHQWDomREHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWR
GRV UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV SDUD RV IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR 1R FDVR GDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHVWUDQJHLUDVDGRFXPHQWDomRTXHFRPSURYDRVSRGHUHVGH
representação deverá passar por processo de notarização e consularização1.
'RFXPHQWRV UHGLJLGRV HP RXWUDV OtQJXDV QRV WHUPRV GR 'HFUHWR/HL Q
4.657, de 4 de setembro de 1942, conforme alterado, só serão aceitos
PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH WUDGXomR MXUDPHQWDGD LL  &RQVLGHUDQGR TXH
as matérias da ordem do dia da AGE não se encontram dentre aquelas
LQGLFDGDVQRLWHP³,,´GRSDUiJUDIRGRDUWLJR$GD,QVWUXomR&90Q
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Companhia esclarece
que não oferecerá, para a AGE ora convocada, mecanismo para votação
jGLVWkQFLD LLL $VLQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVSUHYLVWRVQRDUWLJRVH
135 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da CVM n° 481, de
17 de dezembro de 2009, relacionados às matérias a serem deliberadas
na AGE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia,
no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da
CVM (ZZZFYPJRYEU) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.bmfbovespa.com.br). (iv) Os acionistas da Companhia interessados
HPDFHVVDUDVLQIRUPDo}HVRXVDQDUG~YLGDVUHODWLYDVjVSURSRVWDVDFLPD
deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por
meio do telefone (31) 3629-4503 ou via e-mail: UL#JUXSRSDUGLQLFRPEU.
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2017. Victor Cavalcanti Pardini Presidente do Conselho de Administração.
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DMAES DE PONTE NOVA/MG
– AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº 058/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. O
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de
Ponte Nova/MG, por meio do seu Diretor Geral, no uso das atribuições
legais e com fundamento no art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993,
RESOLVE SUSPENDER, POR TEMPO INDERTEMINADO o Processo nº 058/2017, Pregão Presencial nº 028/2017, a fim de serem efetuadas diligências para correção da especificação técnica do objeto.
Após retificação do Edital, os prazos deverão ser integralmente devolvidos, com uma nova data para credenciamento, abertura de envelopes
e julgamento das propostas e habilitação. Quaisquer esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos pelo email (fabiana.dutra@dmaespontenova.com.br) ou pelo telefone (31) 38195371 (de 12 às 18 horas,
em dias úteis). Ponte Nova (MG), 16 novembro de 2017. Anderson
Roberto Nacif Sodré/Diretor Geral.
4 cm -16 1029502 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO(SAAE) DE LAGOA FORMOSA,
torna público o extrato do Edital do Pregão Presencial nº 018/2017,
ref. aquisição de Estacas de eucalipto tratado, Mancos e Arame farpado. Data da abertura: 30/11/2017, às 13:15 hs. Maiores informações:
34-3824-2033/2273. Site:www.saaelagoa.com.br – e-mail: almoxarifado@saaelagoa.com.br; Júnia Cássia de S.Oliveira – Superintendente
do SAAE.
Nos termos da Convenção Sobre a
2 cm -16 1029280 - 1

1

(OLPLQDomR GD ([LJrQFLD GH /HJDOL]DomR GH
'RFXPHQWRV3~EOLFRV(VWUDQJHLURVFHOHEUDGD
HPGHRXWXEURGHHSURPXOJDGDSHOR
'HFUHWR1GHGHMDQHLURGH
¿FD GLVSHQVDGD D FRQVXODUL]DomR GH GRFXPHQWRV HVWUDQJHLURV HPLWLGRV HP SDtVHV VLJnatários da mencionada convenção, desde que
observados todos os seus termos e condições.

