2 – quarta-feira, 08 de Agosto de 2018
DIVINÓPOLIS SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 23.221.543/0001-34 - NIRE 31.300.112.594
Ata de Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de Abril de 2018
Data, Hora e Local: Às 11:30 horas do dia 30 de abril de 2018,
na sede social da Divinópolis Saneamento S.A., localizada na
Cidade de Divinópolis, Estado do Minas Gerais, na Rua Professor
Jahel Correa Brandão, nº 160, Esplanada, CEP 35501-028
(“Companhia”). Presença: Acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, quais sejam: J&F Investimentos S.A.
(sucessora por incorporação da FB Participações S.A.); Acciona
Água Brasil - Tratamento de Água Ltda.; e Goetze Lobato Engenharia
Ltda. Mesa: Presidente: Pablo de Britto Cunha Cockeis Guimarães
Secretário: Eduardo Henrique Oliveira da Silva. Convocação:
Convocação dispensada em face do comparecimento de todos os
acionistas da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, § 4º, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Ordem do Dia: Examinar,
discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2017; e (ii) destinação do resultado do exercício social findo em
31 de dezembro de 2017. Deliberações: Cumpridas todas as
formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a
presente Assembleia foi regularmente instalada, dispensada a leitura
dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma
vez que são do inteiro conhecimentos dos acionistas, pois foram
publicados, nos termos do parágrafo 3º do artigo 133 da Lei nº
6.404/76, no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 20 de abril de
2018, Caderno 2, Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas e,
ainda no mesmo dia, no Jornal Agora, Página 8, as contas dos
administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
sendo que os acionistas, após debates e discussões, aprovaram por
unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, as
seguintes matérias: (i) As contas dos administradores, bem como as
Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017; (ii) Considerando a inexistência de lucro líquido
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, em razão
da fase na qual se encontra a Companhia, não há, neste ato,
deliberação sobre destinação de lucro líquido e distribuição de
dividendos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
oferecida palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi
lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.
Essa ata está autorizada a ser lavrada em forma de sumário, nos
termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. e confere com a
original, lavrada em livro próprio. Acionistas Presentes: J&F
Investimentos S.A. representada por José Antônio Batista Costa;
Acciona Água Brasil - Tratamento de Água Ltda. representada por
Eduardo Henrique Oliveira da Silva e Fábio Luis dos Santos; e
Goetze Lobato Engenharia Ltda. representada por Carlos Roberto
Nunes Lobato, que assinaram em livro próprio. Local e Data:
Divinópolis, 30 de abril de 2018. “Certifico que a presente é cópia
fiel da Ata de Assembleia Geral Ordinária lavrada em livro próprio”.
Mesa: Eduardo Henrique Oliveira da Silva - Secretário; Assinado
digitalmente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico registro sob o nº 6948791 em 02/08/2018 da Empresa
Divinópolis Saneamento S.A. Protocolo 183892861 - 12/07/2018.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
14 cm -07 1130759 - 1
SINDICATO EMPR VEND VIAJ DO C P P V V P
FARM NO ESTADO DE MG
CNPJ: 17.431.784/0001-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, o Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes
do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais, por seu presidente, convoca todos os Vendedores Externos: quer seja os que trabalham na praça
(pracistas), os que trabalham viajando (viajantes); os Vendedores-Motoristas;
os Vendedores Técnicos, os Vendedores de Produtos Químicos, os Vendedores de Produtos Agropecuários, Sanitários, Cosméticos; os Inspetores e
Supervisores de Vendas; os Chefe e Gerente de Vendas; Promotores e Demonstradores; os Degustadores; os Repositores de Mercadorias; os Contatos,
Assessores, Assistentes e Auxiliares de Vendas e ainda os exercentes de toda
e qualquer função diretamente ligadas às vendas externas, inerentes à procura
dos clientes (e não na sua recepção na empresa), ainda que por telefone, como
os chamados Telemarketing (ou seja, os que procuram os clientes) e ainda
os Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos que exerçam suas atividades com vínculo empregatício no
Estado de Minas Gerais, observada a exclusão dos municípios que possuDPVLQGLFDWRHVSHFt¿FRGDFDWHJRULDGHYLGDPHQWHFRQVWLWXtGRDVVRFLDGRVH
não associados, bem como todos os demais associados do sindicato em pleno
gozo de seus direitos sindicais, para participarem das assembleias gerais que
se realizarão no dia 23 de agosto de 2.018, na sede do sindicato, situada na
Rua Paracatu, 1.119, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG. A 1ª
assembleia, Ordinária, será realizada às 14:00 h. (quatorze horas) em primeira convocação, e nela será discutida e aprovada a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, apreciação e votação da Ata da Assembleia anterior; b) Leitura,
apreciação, votação e aprovação das contas prestadas pela Diretoria, relativas
ao exercício de 2.017, acompanhada do respectivo parecer do Conselho Fiscal; c) discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para o ano de 2019.
A 2ª Assembleia, de natureza Extraordinária, será realizada às 16:00 h.
(dezesseis horas) em primeira convocação, e nela será discutida e aprovada
a seguinte ordem do dia: a) Elaboração, discussão e aprovação da pauta de
UHLYLQGLFDo}HVGRVWUDEDOKDGRUHVGDVFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVDFLPDFLWDGDV
que exerçam suas funções no Estado de Minas Gerais, com datas-base em
1º de setembro e 1º de outubro, e ainda, elaboração, discussão e aprovação
da pauta de reivindicações dos trabalhadores que exerçam suas funções no
Estado de Minas Gerais, cujas datas-base ocorram no período de setembro
de 2018 a agosto de 2019; b) Fixar Contribuições em favor do Sindicato, a ser
SDJDSRUWRGRVRV0HPEURVGD&DWHJRULD¿OLDGRVRXQmRF 'HOLEHUDUDFHUFD
da concessão a diretoria do Sindicato, amplos poderes para estabelecer negociações coletivas com a representação dos empregadores e ou estes próprios,
celebrar convenção coletiva e/ou acordos coletivos, com ou sem a presença
de mediação, e, na hipótese de não celebração de acordo ou convenção coletiva, instaurar o(s) competente(s) Dissídio(s) Coletivo(s) perante o Egrégio
TRT/M* QD GHIHVD GRV LQWHUHVVHV GD &DWHJRULD 3UR¿VVLRQDO UHSUHVHQWDGD
SRGHQGRFHOHEUDUDFRUGRQRFXUVRGRV'&HRXSURVVHJXLUDWp¿QDOSURODomR
de Sentença Normativa; d) Discussão e deliberação de alteração estatutária
para a exclusão da representação da categoria dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos que exerçam
suas atividades com vínculo empregatício nos municípios de Belo Horizonte,
Betim e Contagem em razão da concessão de registro sindical para sindicato
da referida categoria nesses municípios. Na hipótese de não ser alcançado o
quorum estatutário em primeira convocação em cada uma das assembleias, as
respectivas assembleias serão realizadas em segunda convocação, 30 (trinta)
minutos após o horário determinado para a realização da primeira convocação, com qualquer número de presentes, no mesmo dia e local. Belo Horizonte, 08 de agosto de 2018. (a) Rúbio Alves de Oliveira – Presidente.
13 cm -07 1130747 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE/UNAÍ-MG
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018
O Saae/Unaí-MG, torna público para conhecimento das empresas interessadas, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n.º 23/2018, com julgamento no dia 21/08/2018 às 09:00
horas. Objeto: Aquisição de reagentes e papel alumínio para laboratórios da Estação de Tratamento de Água do Saae/Unaí-MG. Tipo: menor
preço por item. O Edital, e informações poderão ser obtidos através do
telefax (38)3676-1521, site www.saaeunai.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@saaeunai.mg.gov.br. Unaí-MG, 07 de agosto de 2018 – Sindicley
Adriano de Sousa – Pregoeiro.
3 cm -07 1130935 - 1

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas	Minas Gerais - Caderno 2
KROTON EDUCACIONAL S.A.
KROT3
CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40
NIRE 31.300.025.187
Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 03 de setembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4º andar, Sala 1, Vila
Paris, CEP 30.380-650 (“Assembleia”), para deliberarem acerca da
seguinte Ordem do Dia: (a) Aprovação do Plano de Outorga de Ações
Restritas da Companhia, conforme modelo anexo à Proposta da Administração. Esclarecimentos: Para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia, antes ou na data de realização
da Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia,
conforme disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro
de 1976 (Lei das S.A.); ou (ii) instrumento de mandato, devidamente
regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na
hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documentos
que comprovem sua identidade. Para fins de melhor organização da
Assembleia, recomendamos o envio à Companhia, com antecedência
de 72 (setenta e duas) horas em relação à data de realização da Assembleia, de cópia simples dos documentos ora mencionados. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia,
bem como em seu website de Relações com Investidores
(www.kroton.com.br/ri) e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), cópias dos documentos referentes às matérias
constantes da Ordem do Dia (inclusive os exigidos nos termos da
ICVM 481). Belo Horizonte, 02 de agosto de 2018. Evando José
Neiva - Presidente do Conselho de Administração.
8 cm -06 1130238 - 1

MOSAIC FERTILIZANTES K&P LTDA
Termo de Compromisso de Compensação Florestal entre INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
– ief e MOSAIC FERTILIZANTES K&P LTDA NO
2101.11.05.001/18
Objeto: formalizar a medida compensatória de natureza florestal prevista nos artigos 17 e 32 da Lei Federal no 11.428/2006 c/c os artigos 26 e 27 do decreto
6.660/2008, em decorrência da intervenção de vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica, conforme apurado nos
autos do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, Processo COPAM 0001/1988/015/2009, cujo
“Parecer IEF 01/18: Análise de proposta de compensação
florestal” datado de 14 de junho de 2018, obteve a chancela e aprovação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara
Temática Especializada de Proteção à Biodiversidade
e de áreas Protegidas – CPB do COPAM, realizada em
25/06/2018, com publicação na Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais, página 67 do Diário Executivo
em 30/06/2018.
Washington Luiz Silva Lima – Supervisor da Unidade
Reg. Alto Paranaíba
Caroline Fávaro de Oliveira – Mosaic Fertilizantes K&P
LTDA
Nayana Grasielle Marques Silva – Mosaic Fertilizantes
K&P LTDA
5 cm -03 1129777 - 1
SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA
E ESGOTO DE ARAGUARI-MG
– PREGÃO 10/2018, 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 por item, visando o Registro de Preços para fornecimento de pão de sal de 50 (cinquenta) gramas e leite de vaca pasteurizado tipo “C”,
destinados ao café dos funcionários da SAE e, quitandas
e bolo confeitado, salgadinhos várias qualidades, suco
em caixa de 01 (um) litro vários sabores e refrigerantes de dois litros vários sabores, destinados aos eventos
institucionais da SAE, de acordo com o Edital de Pregão 10/2018, 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 23 de agosto de 2018, 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 / Sebastião Cardoso de Farias –
Superintendente Interino de Água e Esgoto.
6 cm -07 1130947 - 1
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG
EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
REPETIÇÃO
O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Governador Valadares, torna público que
fará realizar o Processo Licitatório nº 055/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 041/2018 - tipo menor
preço por item, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE 03
CORTADORES DE ASFALTO - SERRA CLIPER, E
DE 03 PLACAS VIBRATÓRIAS.O Edital encontra-se
disponível no site: www.saaegoval.com.br, podendo ser
obtido também através do email licitacao@saaegoval.
com.br.O início de julgamento dar-se-á às 09h00min do
dia 21 de agosto de 2018.
Governador Valadares, 07 de agosto de 2018. (a):
Alcyr Nascimento Júnior - Diretor Geral do SAAE.
4 cm -07 1130733 - 1
SAAE DE SÃO LOURENÇO/MG –
1ª. Retificação do Pregão Eletrônico nº. 040/2018, objeto:
registro de preços para futuras e eventuais contratações
de controle de plantas daninhas por eletrocussão em ruas,
avenidas e logradouros públicos. Motivo: alteração do
Edital. Nova data: 21/08/2018 às 14:00h Edital corrigido
na íntegra disponível nos sites www.saaesaolourenco.
mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
2 cm -07 1130830 - 1

SAAE DE LAGOA DA PRATA-MG,
Torna Público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0 61 /2018
- Objeto: Aquisição de Veículo Utilitário Leve, Tipo Pick
up, ano/Modelo: 2.018 ou superior. Abertura: 20/08/189:15h. Credenc. até 8:45h do dia 20/08/18. Edital: www.
saaelp.mg.gov.br . Joana R. O. Lacerda- Pregoeira. Lagoa
da Prata, 07/08/2018.
2 cm -07 1131079 - 1
SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO
DE BARBACENA
– Gerência de Licitação – AVISO DE LICITAÇÃO –
PRC 018/2018 – PP 015/2018 – OBJETO: RP aquisição
de produtos químicos para tratamento de água. ABERTURA: 22/08/2018 às 14:00 horas. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria Ap. Eugênia. Gerente
de Licitação. Pablo H. Candian. Coord. Aq. Contratos.
2 cm -06 1130363 - 1
SIDERPA ENERGÉTICA E
AGROPASTORIL LTDA
Extrato da Ata de Reunião de Sócios da empresa
SIDERPA ENERGÉTICA E AGROPASTORIL LTDA.
Data, hora e local: dia 06 de agosto de 2018, às 11hs,
na sede social da empresa, localizada na Rua Doutor
Pedro Luiz, 515, loja A, sala 3, Centro, Sete Lagoas –
MG, CEP 35.700-004. Presença: Totalidade do capital
social. Deliberação aprovada por unanimidade: Tendo
em vista que a Sociedade está sem atividades, e considerando, igualmente, a possibilidade, prevista no Código
Civil (artigo 1.082, II), de redução de capital quando o
mesmo se encontra excessivo em relação ao objeto da
pessoa jurídica, acordam os sócios em realizar a redução
do capital social em R$ 5.700.000,00. Com isso, o atual
capital social, que é de R$ 12.042.148,00, passará para
R$ 6.342.148,00, já totalmente integralizado em moeda
corrente nacional. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a
ata. Sete Lagoas - MG, 06.08.2018.
4 cm -07 1130867 - 1
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE n° 3130004221-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE
2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data:
02 de agosto de 2018. Local e Hora: Rua Aimorés, n°
981 – 2° andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 10:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário,
Adelmo Pércope Gonçalves. Ordem do Dia: - A contratação de Adiantamento Contrato de Câmbio-ACC, perante
o Banco Safra S.A. e respectiva garantia, representada
por Nota Promissória ou duplicata de emissão da Companhia. Deliberações: Por unanimidade dos membros do
Conselho de Administração presentes, foi aprovado a
contratação de Adiantamento Contrato de Câmbio-ACC,
no valor de US$5,000,000.00, perante o Banco Safra
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28
e respectiva garantia, representada por Nota Promissória
ou duplicata de emissão da Companhia. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião
da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros
presentes. Belo Horizonte-MG, 02 de agostro de 2018.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente
da Mesa e Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Adelmo Pércope Gonçalves, Vice-Presidente;
Mariza Campos Gomes da Silva; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva;
Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de
Paula; Maurício Pércope Gonçalves; e Décio Gonçalves
Moreira. Confere com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da
Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 6952169 em 06/08/2018.
Protocolo:184303265. Ass. Marinely de Paula Bomfim,
Secretária-Geral.
8 cm -07 1130844 - 1
FUNDEP
Prorrogação do Processo Seletivo via Concurso Público,
Edital 01/2016. FUNDEP/UPA-CS. O Presidente da
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP
no uso de suas atribuições: Considerando que o Concurso
Público nº 01/2016 terá seu término final em 08/09/2018.
Considerando que o Item 1.5 do Edital do Concurso
Público nº 01/2016, prevê a possibilidade de prorrogação
de vigência do referido Processo. Considerando a conveniência e a oportunidade de se fazer a prorrogação, resguardando a economicidade e eficiência na administração do processo admissional FUNDEP/UPA-CS. Resolve
prorrogar o prazo de validade, a partir de 09/09/2018, por
mais 01 (Um) ano e 06 (Seis) meses do Concurso Público
nº 01/2016, para todos os cargos dispostos no anexo do
Edital. Belo Horizonte, 06 de Setembro de 2018. Prof.º
Alfredo Gontijo de Oliveira - Presidente da FUNDEP.
3 cm -07 1130766 - 1
CASA MAIS INCORPORADORA
IMOBILIARIA 002 SPE LTDA
Avenida do Contorno, nº 5417, Pav. 04, Cruzeiro
30110.035 - Belo Horizonte/MG.
Ref.: Comunicação de Leilão de Imóveis
ERRATA ao Edital de 1ª praça – 09/08/2018 15:00hs
e 2ª praça – 23/08/2018 – 15:00hs. LEILÃO DE IMÓVEL: LOTE ÚNICO - Imóvel da Matrícula nº 29.528
do Ofício de Registro de Imóveis de Sabará/MG: Terreno URBANO, com área de 2,92.36 hectares, situado
no lugar denominado Caieira, Sabará/MG. - AS VENDEDORAS: EQUILIBRIUM FOMENTO MERCANTIL
LTDA EPP, CNPJ/MF nº 21.583.524/0001-22 e DUAS
RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO, CNPJ/
MF nº 13.598.246/0001-59, através do leiloeiro oficial:
GUILHERME MARQUES DA SILVA MACHADO, leiloeiro oficial inscrito na JUCEMG n° 1074, torna público
para conhecimento dos interessados, que houve alteração
no nome do LEILOEIRO.
4 cm -07 1130863 - 1

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
PATOS DE MINAS-FEPAM
1º Aviso de RETIFICAÇÃO - Pregão Presencial nº
07-2018-CETAS - A Fundação Educacional de Patos
de Minas torna público aos interessados que a Licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 07-2018-CETAS
- Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais de construção destinados às obras do
CETAS (CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES), conforme quantidades e especificações contidas no edital e seus anexos; que RETIFICA A DATA da
Sessão de recebimento de propostas para: até dia 16-082018, às 13h 15min na sala da CPL, e abertura às 13h
e 30 min do mesmo dia. As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas. Informações pelo tel: 34 3823-0349, e-mail licita@unipam.edu.br, site: licitacao.
unipam.edu.br - Patos de Minas, 07/08/2018. Cyntia M.
Santos - Presidente CPL.
3 cm -07 1130949 - 1
TORC – TERRAPLENAGEM,
OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ N° 17.216.052/0001-00 - NIRE 3120080681-1
Reunião de Sócios
Edital de Convocação
Ficam os sócios da sociedade Torc – Terraplenagem, Obras
Rodoviárias e Construções Ltda. (“Sociedade”)convocados para
se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 17 de
agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua
Maranhão, nº 1.694, 12º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (a) o relatório contendo as faltas graves
praticadas pela sócia TVM Participações EIRELI e pelo administrador Sr. Túlio Vilela Miari; (b) a exclusão da sócia TVM
Participações EIRELI da Sociedade; (c) a lista de 5 (cinco)
empresas especializadas que serão responsáveis pela avaliação
da Sociedade e apuração dos haveres devidos à TVM Participações EIRELI, se for excluída da Sociedade (“Empresas Avaliadoras”), e escolha das 2 (duas) Empresas Avaliadoras; (d) o
ajuizamento de ação de responsabilidade em face do Sr. Túlio
Vilela Miari pelos atos praticados durante a sua gestão como
administrador da Sociedade; (e) a aplicação das penalidades previstas no Acordo de Sócios da Sociedade à TVM Participações
EIRELI e ao Sr. Túlio Vilela Miari; (f) o afastamento por impedimento e destituição do Sr. Túlio Vilela Miari da administração
da Sociedade. Todos os documentos relativos à ordem do dia se
encontram disponíveis na sede da Sociedade. Belo Horizonte/
MG, 07 de agosto de 2018. SMP Participações EIRELI e EVM
Participações Ltda.

6 cm -06 1130426 - 1
BÉRGAMO PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 16.834.146/0001-72 NIRE 3120963599-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da BÉRGAMO
PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”) para se reunir
às 10h do dia 15/08/2018 em Reunião de Sócios (“Reunião”), nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA do contrato social da Sociedade, a se realizar na sede social da
Sociedade, situada na Rua Juiz de Fora, nº 1.268, sala
901, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas
Gerais, CEP 30.180-061, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (a) destituição e designação de novo(s)
administrador(es); (b) modificação da Cláusula Quinta
do contrato social da Sociedade – Da Administração da
Sociedade. Belo Horizonte, 03/08/2018, João Galizzi
Filho – Sócio.
3 cm -03 1129939 - 1
COMPANHIA SETELAGOANA DE
SIDERURGIA - COSSISA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nos termos do Estatuto
Social, convoco os Senhores Acionistas da Companhia
Setelagoana de Siderurgia - COSSISA, para Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada as 10:00 horas, em
primeira convocação, havendo quorum, ou as 10:30
horas, com qualquer numero de acionistas presente, do
dia 21 de Agosto de 2018, na sede da Companhia Setelagoana de Siderurgia - COSSISA, na Rua Bernardo Paixão, 900 - Bairro São João - Sete Lagoas-MG., para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Aumento do Capital
Social. 2. Alteração do Estatuto Social. Sete Lagoas-MG.,
07 de Agosto de 2018. - (a) Carlos Mauricio Vasconcelos
Gonzaga - Diretor Superintendente.
3 cm -07 1131085 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
NORTE DE MINAS - CISNORTE
PREGÃO PRESENCIAL 12/2018 - O CISNORTE/MG
torna Público o Proc. Licitatório para locação de equipamentos de testes de hormônios, sorologia, marcadores
tumorais e imunológicos e testes bioquímicos e imunoquímicos, bem como insumos e reagentes pertinentes aos
exames. Proc. 23/2018. Pregão Presencial 12/2018, Tipo
Menor Preço por Lote. Edital encontra disponível das
07:00h até 17:00h na sede do consórcio. Inf. via email:
licitacao@cisnorte.com.br. Edital completo www.cisnorte.com.br. Caroline A. Adelar - Pregoeira Oficial.”
3 cm -07 1131094 - 1
COMPANHIA INDUSTRIAL ITAUNENSE
Em Recuperação Judicial. CNPJ/MF 21.254.073/0001-80
- NIRE 313 0004264-2 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) Realizada em 05 de junho de 2018. 1.
Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de junho de
2018, às 10:00 horas, na sede social, sita na rua Cel. João
de Cerqueira Lima, n. 133, bairro centro, na cidade de
Itaúna –MG. 2. Convocação: Edital de Convocação
publicado no Jornal S´Passo (publicação local – CNPJ
42.925.370/0001-80) em 12/05/2018 (p. 02), 19/05/2018
(p. 02) e 26/05/2018 (p. 02) e Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais em 10/05/2018, em 11/05/2018 e
12/05/2018 (sempre no caderno 2, respectivamente às
páginas 05, 07 e 08). Comunicação à CVM em
10/05/2018,
protocolo
003450IPE050620180104323008-66. 3. Presença: Reuniram-se, em primeira convocação, os acionistas da
COMPANHIA INDUSTRIAL ITAUNENSE – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que conforme as assinaturas do Livro de Presença, representavam 67,0064%
(sessenta e sete por cento) do capital social. 4. Mesa: Foi
eleito para presidir a Assembleia o acionista ANTÔNIO
SANTOS SALERA e para o secretariar, AFONSO HENRIQUE DA SILVA LIMA. 5. Ordem Do Dia: 1. Atualização do Estatuto Social, com discussão e deliberação
sobre todos os seus artigos, em especial: 1.1. Mudança de
endereço social; 1.2. Objeto social da companhia; 1.3.
Mudança do número e classe de ações. 1.4. Mudança de
denominação de diretores e suas atribuições; 2.

