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Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Particulares e
Pessoas Físicas
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE – CIRCUITO DAS ÁGUAS Processo Licitatório nº 0052/2017 - PREGÃO PRESENCIAL nº 015
- OBJETO: Aquisição de combustível - gasolina automotiva comum
- para eventual e futura entrega, com fornecimentos parcelados e para
atender aos serviços da da Unidade de Saúde Mental e da administração
do CIS, para inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CREDENCIAMENTO: 12/12/2017, às 9h e 45 min. SESSÃO DE LANCES: 12/12/2017, às 10h. Edital e informações complementares na
sede do CIS, pelo e-mail licitacoescis@hotmail.com. Todos os atos praticados pela CPL e Pregoeiro, recursos, contrarrazões e decisões deste
processo licitatório, serão publicadas no site www.ciscircuitodasaguas.
org.br. São Lourenço, 29 de novembro de 2017. LUIZ HENRIQUE
RODRIGUES - PREGOEIRO
3 cm -28 1033718 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REDE DE URGÊNCIA – CISRU Centro Sul, torna pública a abertura do Processo Licitatório Nº.
025/2017 - Leilão Nº. 002/2017, cujo objeto é a alienação de bens
móveis e materiais inservíveis (médico e sucata), os quais não foram
arrematados no Leilão 001/2017. A habilitação dos interessados iniciará às 9h do dia 14 de dezembro de 2017 e poderá ocorrer também
durante a sessão de lances. O edital em sua íntegra encontra-se à disposição nos sites www.cisru.saude.mg.gov.br e www.amver.org.br ou
na sede do CISRU Centro Sul na Rodovia BR-265, n.º1.501, Bairro
Grogotó, Barbacena/MG, CEP: 36.202-630. José de Freitas Cordeiro Presidente do CISRU Centro Sul.
3 cm -28 1033549 - 1
CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU
torna pública que retificou a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 162/2017, do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR E TRANSPORTE com
as características, de acordo com as especificações contidas no Termo
de Referência, em atendimento à solicitação da Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento. Leis Federais nº. 10.520/2002, 8.666/93 Lei
Complementar nº. 123/06 e Decreto3.555/00. Data/horário para realização da licitação: 14h00min do dia 12 de Dezembro de 2017. Local
aquisição do edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem
como abertura dos envelopes: Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo telefone (0xx34) 3318-6037. Site: www.codau.com.br.
Uberaba/MG, 28 de Novembro de 2017, Rodrigo Sene Queiroz.
4 cm -28 1033670 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE VIÇOSA - CISMIV.
Aviso de Credenciamento – Credenciamento nº05/2017. Objeto: O
objeto deste Edital é o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços complementares privados de assistência à saúde no
âmbito do SUS, especialmente de serviços de assistência Médico-Hospitalar, Pré-Hospitalar, consultas, exames e demais procedimentos na
área de saúde, em complementação ou não cobertos pela rede pública,
conforme as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Maiores
informações poderão ser obtidas junto à CPL do CISMIV, na Rua José
dos Santos, 120, Centro Viçosa/MG, Tel (31)3891-4488 ou pelo endereço eletrônico: http://www.cismiv.com.br/home/edital.html. Viçosa,
28/11/2017.
3 cm -28 1033691 - 1
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA 6ª REGIÃO – CREF6/MG
Resumo Contrato
Carta Convite nº 019/2017.
Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região Resumo de
Contrato nº. 020/2017, alusivo à Carta Convite nº. 019/2017. Partes:
CREF6/MG e a Empresa “PAULO CEZAR SALVIANO DE FREITAS
LTDA - ME CNPJ: 18.470.592/0001-70 Objeto: Contratação para Prestação de serviço de reforma e adaptação da edificação e suas áreas adjacentes da Seccional Zona da Mata do CREF6/MG na Cidade de Viçosa,
Valor: R$74.000,00 (setenta e quatro mil). Data Assinatura 24/11/17.
Vigência: 12 meses. Signatários: Claudio Augusto Boschi e Paulo
Cezar Salviano de Freitas. Foro: BH/MG. 27 de Novembro de 2017.
3 cm -27 1032968 - 1
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA SEXTA REGIÃO
Homologação Processo Licitatório Carta Convite nº 021/2017
O Presidente do CREF6/MG, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com Lei 8.666/93, homologa o processo licitatório nº
021/2017, na Modalidade Convite, nos seguintes termos: objeto : Contratação de empresa para Prestação de Serviços de manutenção periódica dos Sistemas de comunicação telefônica PABX’S e Ramais, Proponente Vencedora: GTF TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ
Nº 24.827.797/0001-63 . Valor Total: R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) Belo Horizonte/MG, 28/Novembro/17. Presidente - Claudio
Augusto Boschi - CREF000003-G/MG.
3 cm -28 1033508 - 1

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Em conformidade com o Artigo 551
da Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto Social, ficam convocados os associados deste Sindicato em gozo de seus direitos, para
uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 05 de
dezembro de 2017, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em
primeira convocação, na sede da Entidade, na Avenida Barão do Rio
Branco, 2067, Galeria Carmelo Sirimarco, 24, 8º Andar, Centro, Juiz de
Fora/MG, para discussão e deliberação das seguintes matérias: a) Prestação de Contas do exercício de 2016; b) Previsão Orçamentária para o
ano de 2018. Não havendo número legal a Assembleia Geral Ordinária
realizar-se-á, em segunda convocação, no mesmo local e dia, às 19h
(dezenove horas). Juiz de Fora, 29 de novembro de 2017. Silas Batista
da Silva – Presidente.
4 cm -28 1033469 - 1
AREZZO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 26 de
junho de 2017, no escritório da Companhia localizado na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 16º
andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, mediante notificação prévia, por escrito, entregue aos membros
do conselho de administração. 3. PRESENÇA: Estiveram presentes
todos os Conselheiros: Alessandro Carlucci, Presidente do Conselho,
José Ernesto Beni Bologna, Vice-Presidente e os demais Conselheiros:
Alexandre Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Juliana Rozenbaum,
Luiz Fernando Giorgi e Paula Bellizia. 4. MESA: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Alessandro Carlucci e secretariados pelo Sr. Rodrigo
Pecchiae 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i)pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio, referente ao período de janeiro a
junho de 2017, com base no patrimônio líquido apurado em balanço
levantado em 30 de junho de 2017, correspondente ao valor bruto de
R$ 0,23995746101 por ação (“JCP”) no total de R$ 21.539.993,13; e
(ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos
necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente Reunião
do Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: Os membros
do conselho de administração presentes deliberaram o quanto segue:
6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, o pagamento aos acionistas de
JCP, referente ao período de janeiro a junho de 2017, com base no patrimônio líquido apurado em balanço levantado em 30 de junho de 2017,
correspondente ao valor bruto de R$ 0,23995746101 por ação (“JCP”)
no total de R$ 21.539.993,13. 6.1.1. Em atendimento ao artigo 205 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), o pagamento de JCP terá como beneficiários
os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia em 30
de junho de 2017, inclusive. As ações da Companhia serão negociadas
ex-direitos ao recebimento dos JCP a partir de 03 de julho de 2017,
inclusive. 6.1.2. Consignar que o capital social da Companhia, na presente data, é representado por 89.765.882 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, sendo que os JCP a serem pagos são correspondentes ao valor bruto de R$ 0,23995746101 por ação. 6.1.3. O pagamento
dos JCP aos acionistas da Companhia será efetuado em 28 de julho de
2017, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário
fornecido pelo acionista ao Itaú Unibanco S.A., instituição responsável
pela escrituração das ações da Companhia e não será objeto de qualquer
remuneração a título de atualização monetária. 6.1.4. O montante total
bruto dos JCP acima declarados está sujeito à tributação pelo Imposto
de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme a legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, para os quais não há retenção, ou acionistas
domiciliados em países ou jurisdições para os quais a legislação estabeleça alíquota diversa. 6.1.5. Nos termos (i) do artigo 9º, parágrafo 7º, da
Lei 9.249/1995; (ii) do item III da Deliberação CVM nº 683/12; e (iii)
do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, os valores de JCP, líquidos de Imposto de Renda Retido na Fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31
de dezembro de 2017. 6.1.6. Os procedimentos relativos ao pagamento
dos JCP serão informados por meio de Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia. 6.2. Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizarem os registros e atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros
do conselho de administração fisicamente presentes. Mesa: Alessandro
Carlucci – Presidente; e Rodrigo Pecchiae. – Secretário. Conselheiros
presentes: José Ernesto Beni Bologna, Alexandre Birman, Guilherme
Affonso Ferreira, Juliana Rozenbaum, Luiz Fernando Giorgi e Paula
Bellizia. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo,
26 de junho de 2017. Mesa: Alessandro Carlucci - Presidente; Rodrigo
Pecchiae - Secretário. JUCEMG, sob o nº 6311743, em 26/07/2017, por
Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
16 cm -28 1033646 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE UNAÍ-MG.
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2017, firmado
em 10.11.2017, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de
Unaí-MG e a empresa ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
OBJETO: Tráfego (envio e recebimento) de SMS. Valor: R$ 1.440,00.
Dotação: 03.01.00.17.122.0060.2202.3.3.90.39.00. Vigência: 12 (doze)
meses. Com fundamento na Lei nº. 8666/93; Signatários: pela Contratante: Geraldo Antônio de Oliveira e pela Contratada: Fábio Matias
de Souza.
3 cm -28 1033643 - 1

EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.
NIRE Nº 31300012964 - CNPJ Nº 21.992.946/0001-51
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2017
Lavrada na Forma do § 1º do Artigo 130, da Lei 6.404/1976.
DIA E HORA: 06 de outubro de 2017, às 10h00min. 2. LOCAL: Na
Sede Social da Companhia, situada à Avenida Brasil, 241, Centro, Lagoa
da Prata, MG. 3. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade
do capital social com direito a voto e membros da Diretoria. 4. MESA:
Presidente: Sr. Haroldo Antonio Antunes, Presidente do Conselho de
Administração, representado pelo Sr. José Antonio Bernardes;
Secretário: Sr. Ham ilton da Rosa Antunes. 5. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO: Os anúncios de convocação a que se refere o
“caput” do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15/12/76, foram publicados
nos Jornais Estado de Minas e Diário Oficial de Minas Gerais nos dias
26, 27 e 28 de setembro de 2017. 6. ORDEM DO DIA: 1) Aumento
do capital social com incorporação de reservas sem emissão de ações,
com a consequente alteração do “caput” do Artigo 5° do Estatuto
Social. 7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram,
por unanimidade de votos: 1) Aprovar o aumento do capital social
subscrito e integralizado de R$ 87.600.000,00 (oitenta e sete milhões e
seiscentos mil reais), para R$ 140.160.000,00 (cento e quarenta milhões
e cento e sessenta mil reais), mediante a incorporação de parte da
reserva para investimentos, no valor total de R$52.560.000,00 (cinquenta
e dois milhões e quinhentos e sessenta mil reais) sem emissão de novas
ações; 1.1) Aprovar, em consequência do aumento do capital social,
a nova redação do “caput” do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia,
que passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º – O Capital Social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 140.160.000,00
(cento e quarenta milhões e cento e sessenta mil reais), dividido em
17.520.000 (dezessete milhões, quinhentos e vinte mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal”. 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. Lagoa da Prata, 06 de
outubro de 2017. HAROLDO ANTONIO ANTUNES – Presidente
Representado pelo Sr. José Antonio Bernardes; HAMILTON DA
ROSA ANTUNES – Secretário; ARINA CLAIRE SCHMIDT Repres entada pelo Sr. José Antonio Bernardes; YVONNE
ELISABETH SCHMIDT - Representada pelo Sr. José Antonio
Bernardes; HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO;
ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES; HAMILTON DA ROSA
ANTUNES; JOÃO FLORÊNCIO DOS SANTOS.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob
o nº 6367494 em 24/11/2017 da Empresa EMBARE INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS S.A., Nire 31300012964 e protocolo 175036721 26/10/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
10 cm -28 1033605 - 1
EBEC LoCAÇÃo DE VEÍCuLoS S/A. CNPJ/MF 08.155.169/0001-22.
Nire 31300023541. Ata de AGE realizada em 06/072017. I. Data, Horário
e Local: Realizada no dia 06/07/2017, às 11:00h, na sede da Companhia,
localizada em B.Horizonte/MG, na Av. Barão Homem de Melo, 2681, Sl.
202, Bairro Estoril, Cep 30494-085. II. Convocação: Anúncio de convocação,
no Diário Oficial-MG, nos dias 29/06/2017 folha 03, 30/06/2017 folha 02 e
01/07/2017 folha 03, e no jornal Diário do Comércio nos dias 29/06/2017
folha 06, 30/06/2017 folha 06 e 03/07/2017 folha 07. III. Presenças: Participam
os acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas
constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
IV. Mesa: Presidente: Sra. Eliana Moreira de Azevedo Araújo, brasileira,
casada, engenheira eletricista, inscrita no CPF/MF sob o n. 042.586.816-87,
portadora do documento de identidade n. 9.355, expedido pelo CREA/MG,
residente e domiciliada em B. Horizonte/MG, na Rua Mondovi 552, bairro
Bandeirantes, Cep 31340-590; e Secretário: Marcos Henrique Silvério,
brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.988.056-07,
portador do documento de identidade nº 86558, expedido pela OAB/MG,
residente e domiciliado em B.Horizonte/MG, na Rua Felipe dos Santos 825,
conjunto 702/703, bairro Lourdes, Cep 30180-160.V. Ordem Do Dia: 1 Extraordinária. a) Eleição do Diretor Administrativo e financeiro. VI. Início
dos Trabalhos: Iniciada a Assembléia, assumiu a Presidência, eleita por
aclamação, a Sra. Eliana Moreira de Azevedo Araújo, que convidou o Sr.
Marcos Henrique Silvério para secretariá-la. VII. Deliberações: Colocada
em discussão a matéria constante da ordem do dia, os Acionistas da
Companhia presentes aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição,
oposição ou ressalva, A) - Da AGE: 1 - Eleição do Diretor Administrativo
- Financeiro para o período de 06.07.2017 à 31.07.2019. Dando início aos
trabalhos a Sra. Presidente procedeu a leitura da carta de renúncia do Sr.
Marcio Raso Moreira de Andrade, CPF 109.334.096-72. E na sequencia
iniciou a eleição do novo membro da Diretoria o Sr. Gustavo Salgado
Moreira de Andrade. Após aprovação unanime dos presentes foi eleito e
empossado no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. Gustavo
Salgado Moreira de Andrade, casado, administrador, residente e domiciliado
em Nova Lima/MG, na Rua Tomaz Gonzaga 620, residencial inconfidentes,
Alphaville, Lagoa dos ingleses, Cep 34.018.046, CI nº MG-8.691.474, expedida
pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 043.371.086-10, para o mandato
período de 06.07.2017 à 31.07.2019, coincidindo o seu mandato com os dos
demais diretores eleitos. VIII. Encerramento dos Trabalhos: A Presidente
franqueou a palavra aos acionistas da Companhia e, como dela ninguém fez
uso, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para que se lavrasse
a presente ata, a qual foi assinada por todos os presentes: Eliana Moreira de
Azevedo Araújo, Márcio Raso Moreira de Andrade e Juliana Araujo Jernigan
representados por Eliana Moreira de Azevedo Araújo conforme procuração
outorgada,Gustavo Salgado Moreira de Andrade, Marcia Moreira de
Andrade. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em
livro próprio. Mesa: Eliana Moreira de Azevedo Araújo - Presidente/
Acionista. Marcos Henrique Silvério - Secretário.
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 6343085 em 24/10/2017 Protocolo
173408206 Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral.
10 cm -28 1033591 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO SAAE UNAÍ-MG
, torna público o ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº
1/2017 – PROCESSO Nº 44/2017. Para os efeitos do disposto no art. 26
da Lei 8.666/93, ratifico a inexigibilidade de licitação, para contratação
de empresa para assessoria técnica e consultiva, com notória especialização em hidráulica, recursos hídricos, meio ambiente e saneamento,
para a realização de estudos e acompanhamento das obras de reforma e
ampliação da Estação de Tratamento de Água; assessoria técnica, para
acompanhamento e análise de projetos e obras de saneamento do Saae
no Município de Unaí-MG. Período: 12 meses. Empresa Contratada:
Bloom Consultoria Ltda. Valor total estimado: R$90.000,00. Com fundamento no art. 25, II, art. 13, III da Lei 8.666/93. Data: 27.11.2017.
AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – SAAE
UNAI-MG, através da Divisão de Compras, Licitações e Contratos,
torna público, a todos os interessados na licitação em epígrafe, que o
mesmo sofreu a 1ª retificação. Cópia da referida Retificação na íntegra poderá ser obtida no site: www.saaeunai.mg.gov.br. Unaí-MG, 27
de novembro de 2017. Edicarlos André de Sousa – Chefe Substituto
da DCLC.
5 cm -28 1033476 - 1

ENERGISA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 21.655.649/0001-10
NIRE: 3130011016-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Geração
de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 30 de outubro de
2017, lavrada na forma de sumário. 1. Data, hora e local: Aos
30 dias do mês de outubro de 2017, às 10:00, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), na Cidade de
Cataguases, Estado de Minas Gerais. 2. Convocação e Presenças:
Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital
VRFLDO GD &RPSDQKLD FRQIRUPH VH YHUL¿FD GDV DVVLQDWXUDV QR ³/Lvro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Maurício
Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Carlos Aurélio M. Pimentel. 4.
Deliberações: Pelos acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes
deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta
Assembleia em forma de sumário nos termos do art. 130 e seus §§, da
Lei nº 6.404/76. 4.2. Eleger para os cargos de membros da Diretoria
da Companhia, todos com mandato até 28 de abril de 2020: (i) o Sr.
Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº
110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.290-240 como
Diretor Presidente; (ii) o Sr. Eduardo Alves Mantovani, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº
M-290.460, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
236.859.996-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240, como Diretor de Geração; (iii) o
Sr. Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade nº 04.066.824-6, expedida pelo IFP, e do
CPF 738.738.107-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240, como Diretor Financeiro e Administrativo;
e (iv) Sr. Alexandre Nogueira Ferreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 6929633, expedida pelo
SSP – MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.042.606-23, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22.290-240, como Diretor. 4.3. Os Diretores eleitos declaram que (i) não estão impedidos
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto
pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; consoante docs. que, nuPHUDGRVHDXWHQWLFDGRVSHODPHVD¿FDPDUTXLYDGRVQD&RPSDQKLD
5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. as) Maurício Perez Botelho – Presidente; as) Carlos Aurélio M. Pimentel – Secretário; as) Energisa S.A. Acionista representada pelo Diretor Presidente Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez
Botelho; as) Energisa Soluções S.A. Acionista representada pelos
Diretores Flavio Luiz Marquetti e Maurício Perez Botelho. Confere
com o original que se acha lavrado no livro de Atas das Assembleias
Gerais da ENERGISA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. Cataguases,
30 de outubro de 2017. Carlos Aurélio Martins Pimentel - Secretário.
&HUWL¿FRTXHRDWRDVVLQDGRGLJLWDOPHQWHGDHPSUHVD(1(5*,6$
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., de NIRE 3130011016-8 e protocolado sob o nº 17/506.600-1 em 30/10/2017, encontra-se registrado na
JUCEMG sob o nº 6368753, em 27/11/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante
FHUWL¿FDGRGLJLWDOD6HFUHWiULD*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
14 cm -27 1033447 - 1
SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA
E ESGOTO DE ARAGUARI-MG,
Autarquia Municipal Autônoma, concessionária dos serviços públicos
de saneamento básico, torna público que, fará realizar a Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de Preços),
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, visando o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) BOBINAS
DE PAPEL PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS, conforme especificações do Anexo I (Termo de Referência) do Edital, objetivando atender
à demanda da emissão mensal das contas de água e esgoto no regime
simultâneo de leitura e entrega , de acordo com o Edital de Pregão
0017/2017/2017, devendo a proposta e documentação ser entregue na
Sala de Reuniões da sede Administrativa da SAE na Av. Hugo Alessi nº
50, Bairro Industrial, cidade de Araguari-MG, no dia 14 de dezembro
de 2017, até às 12h:30m, sendo que, o mesmo será aberto no mesmo dia
e horário . Ficam convocados à competição licitatória todos aqueles que
tiverem o interesse na matéria, cadastrados ou não e, que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias
poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer
dia útil e durante o expediente normal, das 12h30min às 17h30min,
mediante recolhimento da quantia de R$8,00 (oito reais), que deverá
ser depositada na conta corrente nº 5.148-9, Agência 0090-6, Banco
do Brasil ou GRATUITAMENTE no endereço via INTERNET SITE:
www.saearaguari.com.br Maiores informações, pelos telefones (034)
3242-3579/3246-6697. (a) Rômulo Cesar de Souza – Pregoeiro / André
Fabiano dos Reis – Superintendente de Água e Esgoto.
6 cm -28 1033626 - 1
SERMECO S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL - SOCIEDADE ANÔNIMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ 17.244.161/0001-23
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia
geral ordinária, que se realizará no dia 04 de Dezembro de 2017 às
14:00 Horas na sede social, sita na rua Antonio Gonçalves Neto, nº
110, Cidade Industrial na cidade de Contagem- MG, com a seguinte
Ordem do Dia:
- Eleição da diretoria executiva com mandato de 03 anos.
Contagem, 26 de Novembro de 2017
Paulo Guimarães Misk
Presidente do Conselho de Administração
4 cm -27 1032913 - 1
SAAE DE ITAMBACURI
AVISO DE LICITAÇÃO O SAAE de Itambacuri/MG comunica que
abrirá Processo Licitatório Nº 010/2017, Modalidade Pregão Presencial
Nº 007/2017. Objeto: contratação de empresa especializada em locação
de caminhão pipa para abastecimento de água potável e retro escavadeira para abertura de valas com escavação mecânica. A abertura será
dia 11/12/2017 às 08h30min, na sede do SAAE. Os interessados poderão retirar o edital e obter informações na sede da referida Autarquia, à
Rua Professor Mendonça, 36 - Centro – Itambacuri/MG nos dias úteis,
no horário de 08h00min as 11h00min, 13h30min as 16h00min. Informações Tel: (33) 3511-1405 ou via email: cplpregoeiro@hotmail.com,
Gilmar Pereira Duarte/ Pregoeiro Oficial.
3 cm -28 1033746 - 1

