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OMEGA GERAÇÃO S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06 - NIRE 31.300.093.10-7
Código CVM 02342-6

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 30 de janeiro de 2019, 
às 9 horas, no escritório da Omega Geração S.A. (“Companhia”), 
localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º andar, Conjunto 
62, Itaim Bibi, CEP 04543-900. 2. CONVOCAÇÃO E PRESEN-
ÇA. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 34, § 
2º, do Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA. Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães e 
secretariados pela Sra. Lívia Mariz Junqueira. 4. ORDEM DO DIA. 
Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar conhecimento da renún-
cia apresentada pelo Sr. Marcelo Campos Habibe aos cargos de Dire-
tor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, e de membro 
do Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas da Com-
panhia; (b) a eleição do novo Diretor Financeiro e Diretor de Relações 
com Investidores da Companhia, em substituição ao Diretor renun-
ciante; (c) a eleição do novo membro do Comitê de Operações com 
Ativos de Partes Relacionadas da Companhia, em substituição ao 
membro renunciante; (d) o plano anual e de negócios da Companhia, 
bem como o plano anual de comercialização de energia para o exercí-
cio social de 2019; (e) a celebração, entre a Companhia e Omega De-
senvolvimento IV Fundo de Investimento em Participações Multies-
tratégia (CNPJ nº 26.704.229/0001-09) (“DEV FIP IV”), Lambda3 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 
nº 16.728.464/0001-59) (“FIP Lambda3”) e Omega Desenvolvimen-
to Maranhão Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(CNPJ nº 26.579.229/0001-16) (“FIP Maranhão”), com a interveni-
ência de Delta 5 Energia S.A. (CNPJ nº 18.496.468/0001-84) (“Delta 
5”) e de Delta 6 Energia S.A. (CNPJ nº 18.496.440/0001-47) (“Delta 
6” e, em conjunto com a Delta 5, “Incorporadas”), do “Instrumento 
Particular de Compromisso de Reorganização Societária e Outras 
Avenças” (“Acordo de Reorganização”); (f) em decorrência do 
Acordo de Reorganização, a celebração do Instrumento Particular de 

Companhia (“ ”); (g) as propostas, a serem 
submetidas à assembleia geral extraordinária da Companhia, de 

e contratação, pela Companhia, da Apsis Consultoria e Avaliações 
Ltda. (CNPJ nº 08.681.365/0001-30) (“Empresa Avaliadora - Incor-
poração”), para elaboração do laudo de avaliação contábil do patri-
mônio líquido da Delta 5 (“Laudo de Avaliação Delta 5”) e do laudo 
de avaliação contábil do patrimônio líquido da Delta 6 (“Laudo de 
Avaliação Delta 6”); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Delta 5; 
(iv) aprovação do Laudo de Avaliação Delta 6; (v) aprovação da in-

ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos e 

-
da ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos 

capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrên-
cia da incorporação da Delta 5, com a consequente alteração do art. 5º 

da incorporação da Delta 5; (viii) aumento do capital social e a emis-
são de novas ações da Companhia em decorrência da incorporação da 
Delta 6, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto da Compa-

Delta 6; (ix) alteração do art. 52, § 1º, do estatuto da Companhia, de 
forma a incluir a possibilidade de a Companhia ser representada por 2 

autorizar a compra, venda, alienação, permuta, promessa de alienação 
ou qualquer forma de aquisição ou disposição, pela Companhia ou por 
qualquer de suas controladas, de qualquer bem ou direito, desde que 
referida transação tenha sido expressamente aprovada pelos órgãos 
competentes, nos termos e conforme previsto no estatuto; e (x) altera-
ção do art. 52, § 2º, do estatuto da Companhia, de forma a incluir a 
possibilidade de outorga de procurações com prazo de vigência supe-

e de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Compa-
nhia; e (xi) autorização aos administradores para praticarem todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a ho-

-

(h) a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia 
para deliberar sobre as matérias constantes do item (g) da ordem do 
dia acima. 5. DELIBERAÇÕES. Após análise e discussão das maté-
rias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer reservas e/ou ressalvas, os membros do Conselho de Admi-
nistração presentes deliberaram: 5.1. Tomar conhecimento e registrar 
a renúncia do Sr. Marcelo Campos Habibe, brasileiro, casado, eco-
nomista, portador da cédula de identidade RG nº 11.856.849 (SSP/
RJ), inscrito no CPF sob o nº 052.949.797-21, residente e domiciliado 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comer-
cial na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º Andar, cjto. 
62, Itaim Bibi, CEP 04543-900, aos cargos de Diretor Financeiro e 
Diretor de Relações com Investidores, e de membro do Comitê de 
Operações com Ativos de Partes Relacionadas da Companhia, para os 
quais foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada 
em 3 de maio de 2018. 5.1.1. Consignar que a renúncia do Sr. Marce-
lo Campos Habibe é efetiva a partir desta data, conforme termo de 
renúncia apresentado ao Conselho de Administração nesta data, que 

5.2. Em vista da renúncia refe-
rida no item 5.1 acima, eleger a Sra. Andrea Sztajn, brasileira, soltei-
ra, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG 
nº 28.155.659- 3 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 302.199.438-50, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º 
Andar, cjto. 62, Itaim Bibi, para os cargos de Diretora Financeira e 
de Diretora de Relações com Investidores, os quais cumulará, para 
o restante do prazo de gestão atualmente em curso, que se encerrará 
em 3 de maio de 2019. 5.2.1. Consignar que, com base nas informa-
ções recebidas, nos termos da legislação aplicável, foi informado ao 
Conselho de Administração que a Diretora ora eleita está em condi-

-
to mencionada no art. 147, § 4.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e no art. 2º da Instrução 

Companhia. 5.2.2. Consignar que a Diretora ora eleita será investida 
em seus cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente 
data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado 
em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de de-

na sede da Companhia. 5.2.3. Consignar que, em razão da deliberação 
acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguin-
tes membros, todos com mandato até 3 de maio de 2019: (a) Antonio 
Augusto Torres de Bastos Filho, brasileiro, solteiro, administrador 
de empresas, portador do RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no 
CPF sob o nº 306.073.288-43, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Juscelino 
Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º Andar, cjto. 62, Itaim Bibi, CEP 04543-
900, como Diretor Presidente; (b) Andrea Sztajn -
da, como Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investi-
dores; e (c) Thiago Trindade Linhares, brasileiro, casado, 
engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 
1.580.870 (SSP/ES), inscrito no CPF sob o nº 053.592.707-05, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, 6º 
Andar, cjto. 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900, como Diretor de Opera-
ções. 5.3. Em vista a renúncia referida no item 5.1 acima, eleger a Sra. 
Andrea Sztajn -
tê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas, em substituição 
ao membro renunciante, pelo restante do prazo de mandato atualmen-
te em curso, que se encerrará em 3 de maio de 2020. 5.3.1. Consignar 
que em razão da deliberação acima, o Comitê de Operações com Ati-
vos de Partes Relacionadas passará a ser composto pelos seguintes 
membros, todos com prazo de mandato até 3 de maio de 2020: 
(a) Eduardo de Toledo, brasileiro, casado, engenheiro de produção, 
portador do RG nº 4.358.259-X (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 
103.264.958-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Maga-
lhães Junior, 758, 8º andar, cjto. 82, CEP 04542-000, (b) Gustavo 
Rocha Gattass, brasileiro, casado, economista, portador do RG 
nº 106.056.17-9, expedida pelo Instituto Félix Pacheco/RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 070.302.477-95, residente e domiciliado na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Avenida 
Epitácio Pessoa, nº 4560, Lagoa, CEP 22471-003, e (c) Andrea Szta-
jn 5.4. Aprovar, conforme material apresentado ao 
Conselho de Administração nesta data, o plano anual e de negócios da 
Companhia, bem como o plano anual de comercialização de energia 
para o exercício social de 2019. 5.5. Aprovar, observada a recomen-
dação do Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas 
constante do Anexo I, a celebração do Acordo de Reorganização, en-
tre a Companhia, DEV FIP IV, FIP Lambda3 e FIP Maranhão, com a 
interveniência de Delta 5 e de Delta 6, no qual, entre outras matérias, 
as partes acordam e disciplinam a realização das incorporações das 
Incorporadas pela Companhia, nos termos e condições constante do 
Doc. 1 5.5.1. Consignar 

-
mos e condições das operações tratadas nesses documentos, incluindo 
a incorporação da Delta 5 e da Delta 6 pela Companhia, foram anali-
sados e, conforme aplicável, negociados pelo Comitê de Operações 
com Ativos de Partes Relacionadas da Companhia, que recomendou 
suas aprovações, conforme relatório que integra a presente ata como 
Anexo I. 5.6. Aprovar, observada a recomendação do Comitê de Ope-
rações com Ativos de Partes Relacionadas, a celebração do Protocolo 

da incorporação das Incorporadas pela Companhia, a ser celebrado 
pelas administrações da Companhia, da Delta 5 e da Delta 6, nos ter-
mos e condições constantes do Doc. 2
Companhia. 5.7. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia 
geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Protocolo e Jus-

Doc. 2 -

vado na sede da Companhia. 5.8. Aprovar a proposta, a ser submetida 

nomeação e contratação, pela Companhia, da Empresa Avaliadora – 
Incorporação para elaboração do Laudo de Avaliação Delta 5 e do 
Laudo de Avaliação Delta 6, consoante o disposto no art. 226 da Lei 

5.9. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordi-
nária da Companhia, de aprovação do Laudo de Avaliação Delta 5 
elaborado pela Empresa Avaliadora – Incorporação para a avaliação 
contábil do patrimônio líquido da Delta 5, na data-base de 30 de se-
tembro de 2018 (“Data-Base
sede da Companhia. 5.10. Aprovar a proposta, a ser submetida à as-
sembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Laudo 
de Avaliação Delta 6 elaborado pela Empresa Avaliadora – Incorpora-
ção para a avaliação contábil do patrimônio líquido da Delta 6, na 

5.11. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraor-
dinária da Companhia, de aprovação da incorporação da Delta 5 pela 

-
nadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no 

da Companhia. 5.12. Aprovar a proposta, a ser submetida à assem-
bleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação da incorpora-

implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos e 

5.12.1. Consignar que, em 
-

macionais e comparativos, foram elaborados, pela Apsis Consultoria 
Empresarial Ltda. (CNPJ nº 27.281.922/0001-70), laudos de avalia-
ção dos patrimônios líquidos ajustados a preços de mercado da Com-
panhia, da Delta 5 e da Delta 6, na Data-Base. 5.12.2. Consignar que, 
nos termos dos arts. 136 e 137 da Lei das S.A., os atuais acionistas da 
Companhia não farão jus a direito de retirada decorrente da aprovação 
da incorporação da Delta 5 e/ou da incorporação da Delta 6. 
5.13. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraor-
dinária da Companhia, de aprovação do aumento do capital social e da 
emissão de novas ações da Companhia em decorrência da incorpora-
ção da Delta 5, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto da 

-
-

nhia 5.14. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral 
extraordinária da Companhia, de aprovação do aumento do capital 
social e da emissão de novas ações da Companhia em decorrência da 
incorporação da Delta 6, com a consequente alteração do art. 5º do 

da Companhia. 5.15. Aprovar a proposta, a ser submetida à assem-
bleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação da alteração 
do art. 52, § 1º, do estatuto da Companhia, de forma a incluir a possi-
bilidade de a Companhia ser representada por 2 (dois) procuradores 

venda, alienação, permuta, promessa de alienação ou qualquer forma 
de aquisição ou disposição, pela Companhia ou por qualquer de suas 
controladas, de qualquer bem ou direito, desde que referida transação 
tenha sido expressamente aprovada pelos órgãos competentes, nos 

-
quivada na sede da Companhia. 5.16. Aprovar a proposta, a ser sub-
metida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação 
da alteração do art. 52, § 2º, do estatuto da Companhia, de forma a 
incluir a possibilidade de outorga de procurações com prazo de vigên-

-
mento e de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da 

-
nhia. 5.17. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral 
extraordinária da Companhia, de aprovação da autorização aos admi-
nistradores para praticarem todos os atos necessários à efetivação das 

das incorporações das Incorporadas, nos termos do Protocolo e Justi-

5.18. Aprovar a convocação da assembleia geral extraordinária da 
Companhia para apreciar e deliberar a respeito das matérias expostas 
no item (g) da ordem do dia da presente reunião. 6. ENCERRA-
MENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por 
todos assinada. São Paulo, 30 de janeiro de 2019. Mesa: José Carlos 
Reis de Magalhães – Presidente; Lívia Mariz Junqueira – Secretária. 
Membros do Conselho de Administração presentes: José Carlos 
Reis de Magalhães Neto; Antônio Augusto Torres de Bastos Filho; 
Alexandre Radao Amoroso Suguita; Gustavo Barros Mattos; Kristian 
Schneider Huber; Eduardo de Toledo; Gustavo Rocha Gattas; e Ivan 

São Paulo, 30 de janeiro de 2019. Assina o documento de forma 
digital: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente do Conse-
lho de Administração Assina o documento de forma digital: Lívia 
Mariz Junqueira – Secretária da Mesa. JUCEMG sob o nº 7181439 

miNErAÇÃo CANAÃ iNDÚSTriA E ComÉrCio LTDA

TErmo dE ComPromIsso dE ComPENsaçÃo 
FlorEsTal ENTrE IEF E a EmPrEsa

mINEraçÃo CaNaÃ INdÚsTrIa E ComÉrCIo lTda

 Termo de Compromisso de Compensação Florestal Nº 2101090500119, 
que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas - JEF, o empre-
endedor/compromissário a empresa mINEraçÃo CaNaÃ INdÚs-
TrIa E ComÉrCIo lTda, CNP J nº 06 .260 .232/0001-65, neste ato 
representado por seu diretor Presidente, raFaEl buENo GuErra, 
CPF Nº 534 .556 .656-91, e na qualidade de CorrEsPoNsÁVEl, a 
proprietária do imóvel com matrícula nº 34 .050 do CrI de ltabira/mG, 
PErFIl EmPrEENdImENTos E ParTICIPaçõEs l Tda, CNPJ 
nº 26 .234 .977/0001-38, neste ato representado por seus administrado-
res, roNIlda rJbEIro FErNaNdEs, CPF Nº 428 .801 .306-20, e 
amIlToN FoNsECa rIbEIro, CPF N° 425 .790 .906-49 . objeto: 
medida Compensatória prevista nos artigos 17 e 32 da lei Federal nº 
11 .428/2006 c/c com o art . 26 e 27 do decreto Federal nº 6 .660/2008, 
nos termos do Parecer Único urFbio-Cs Nº 199/2018, aprovado na 
26ª reunião Extraordinária da Câmara Temática de Proteção à bio-
diversidade e de Áreas Protegidas - CPb/CoPam, 17/12/2018, com 
publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, páginas 08 
e 09, do diário do Executivo, 19/12/2018 .
 Processo IEF Nº 09000000720/18 .
Pa CoPam Nº 00673/2004/003/2008 .
 assinatura: 14 de fevereiro de 2019 .

 (a) ricardo ayres loschi - supervisor regional/lEF
 (b) rafael bueno Guerra - compromissário

 (c) ronilda ribeiro Fernandes - corresponsável
 (d) amilton Fonseca ribeiro - corresponsável

7 cm -14 1194573 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE mAriANA .
 EXTraTo dE dIsPENsa dE lICITaçÃo dIsP: 001/2019, Pro-
CEdImENTo: PrC 005/2019 . objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de vigia para atender as necessidades do saaE 
mariana-mG . Em estrita observância aos fundamentos legais: art 
24 . Inciso VIII da lei Federal 8 .666/93 . Contratada . mGs- mINas 
GEraIs admINIsTraçÃo E sErVIços s .a, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33 .224 .254/0001-42 . Valor total: r$752 .689,92 (setecentos e 
cinqüenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dói 
centavos) . dotação orçamentária: 17 122 6 .007 339039 – Ficha: 15 . 
requisitante: Enderson silva auzébio – Coordenador de almoxarifado 
e Patrimônio do saaE mariana/mG . abertura e andamento: roselene 
da silva angélico e acompanhamento: adão do Carmo rocha – Presi-
dente da Comissão de Licitações. Autorização e Ratificação: Amarildo 
antônio Teixeira Júnior . Controle Interno: Vamberto de Paula ramos . 
Procurador Jurídico: Emerson de Freitas – oab/mG 139 .826 .

4 cm -14 1194374 - 1

BELmoNT miNErAÇÃo LTDA
TErmo dE ComPromIsso dE ComPENsaçÃo FlorEsTal 
ENTrE IEF E a EmPrEsa bElmoNT mINEraçÃo lTda .
 Termo de Compromisso de Compensação Florestal Nº 2101090504918, 
que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas - IEF, o empre-
endedor/compromissário bElmoNT mINEraçÃo lTda, CNPJ nº 
16 .941 .833/0001-97, neste ato representada pelos administradores na 
forma da 30ª alteração Contratual, aNTÔNIo mauro FoNsECa 
rIbEIro, CPF nº 205 .375 .496-68, e amIlToN FoNsECa rIbEIro, 
CPF nº 425 .790 .906-49; e na qualidade de CorrEsPoNsÁVEl, a 
empresa proprietária das áreas receptoras da medida compensatória, 
PErFIl EmPrEENdImENTos E ParTICIPaçõEs lTda, CNPJ 
26 .234 .997/0001-39, neste ato representada por seus administradores 
na forma da 1ª alteração Contratual, amIlToN FoNsECa rIbEIro, 
CPF nº 425 .790 .906-49 e roNIlda rIbEIro FErNaNdEs, CPF nº 
428 .801 .306-20 . objeto: medida Compensatória prevista nos artigos 
17 e 32 da lei Federal nº 1 1 .428/2006 c/c com o art . 26 e 27 do decreto 
Federal nº 6 .660/2008, nos termos do Parecer Único urFbio-Cs N° 
196/2018, aprovado na 26ª reunião Extraordinária da Câmara Temática 
de Proteção à biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPb/CoPam, 
17/12/2018, com publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, páginas 08 e 09, do diário do Executivo, em 19/12/2018 .
 Processo IEF Nº 09000001865/14 .
Pa CoPam N° 00062/1994/007/2007 .
 assinatura: 14 de fevereiro de 2019 .
 (a) ricardo ayres loschi - supervisor regional/IEF
 (b) antônio mauro Fonseca ribeiro - compromissário
 (c) amilton Fonseca ribeiro - compromissário
 (d) amilton Fonseca ribeiro - corresponsável
 (e) ronilda ribeiro Fernandes - corresponsável

7 cm -14 1194606 - 1

 SiNSErHT mG SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE 
PrESTAÇÃo DE SErViÇoS Em rECurSoS HumANoS 

E TrABALHo TEmPorário No ESTADo DE mG
 Edital de Convocação

Convoca seus filiados, associados, todas empresas integrantes da cate-
goria para assembleia Geral a ser realizada no dia 26/02/19 às 10:30h 
em 1ª convocação com a presença mínima da metade mais uma das 
empresas que integram o seu quadro social e as 11:30h em 2ª convoca-
ção na sede do sindicato na av . afonso Pena, 262 sl . 1202 Centro em 
belo Horizonte - mG onde será aprovada: - 1) Contribuição negocial e 
de acompanhamento patronal a ser pago mensalmente por todas empre-
sas da categoria econômica em atividade no Estado de minas Gerais, 
exceto o município de uberlândia; 2) Comissão para negociação das 
Convenções Coletivas de Trabalho 2019/2020 . a empresa se fará repre-
sentar por diretores ou preposto munido de contrato social ou instru-
mento particular com poderes de representação . Não havendo quórum, 
a assembleia se reunirá no mesmo dia e local sob a mesma ordem do 
dia com qualquer número de presentes . mauricio Estevão Hilário – 
diretor Presidente .

4 cm -14 1194469 - 1

oNG irmÃ VEriNHA. 
Edital de convocação para 1ª assembleia Geral  . a Comissão organi-
zadora de criação da oNG “IrmÃ VErINHa”através de sua Presi-
dente milton marques de oliveira, e, demais membros da sociedade 
civil convidam e convocam toda população de lavras-mG para assem-
bleia Geral de constituição de associação de pessoas para formação de 
oNG, com o escopo objetivo de sugerir, promover, coordenar e execu-
tar ações, projetos e programas relacionados com pessoas de comuni-
dades carentes, dentre outras ações de cunho social que serão apresen-
tados a todos os presentes, no dia, local horário e termos que seguem 
doravante .

EdITal

art . 1º- Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 
53, “caput”, da lei n° 10 .406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil 
brasileiro), para a realização da assembleia Geral de Constituição de 
associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira diretoria da 
oNG “IrmÃ VErINHa”, a realizar-se no próximo dia 17/03/2019, no 
templo “Comunidade Evangélica ouvindo o Clamor das Nações” sede 
em lavras/mG, sito a avenida Expedicionário Joaquim borges, nº 200, 
bairro belizandra . a convocação dar-se-á às 19hs do dia mencionado, 
com qualquer número de pessoas onde instalar-se-á a assembleia para 
deliberar sobre a seguinte ordEm do dIa:
01 – Constituição e criação da associação;
02 – apreciação e aprovação do Estatuto social;
03 – Eleição de sua primeira diretoria e de seu primeiro Conselho 
Fiscal;
04 – Posse da chapa eleita;
05 – e a definição da sede Organizadora.
art . 2º- os interessados em concorrer à eleição dos membros da direto-
ria e Conselho Fiscal da associação deverão compor sua Chapa e fazer 
a inscrição da mesma com a Comissão organizadora oNG “Irmã Veri-
nha” no momento da assembleia Geral
art . 3º – o presente Edital de Convocação está publicado em locais de 
grande circulação .
lavras-mG, 08 de fevereiro de 2019 .
milton marques de oliveira
Presidente Comissão organizadora

8 cm -14 1194448 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo(SAAE) DE LAGoA FormoSA,

 Torna público o extrato do Edital do Pregão Presencial/registro de Pre-
ços nº 003/2019, ref . futura aquisição de sulfato de alumínio, Peróxido 
de Hidrogênio, ortopolifosfato de sódio, Hipoclorito de cálcio, Cloreto 
de polialuminio, Fluossilicato de sódio e Precipitador de sulfetos . data 
da abertura: 28/02/2019 ás 13:15 hs . maiores informações: 34-3824-
2033 . site:www .saaelagoa .com .br – e-mail: almoxarifado@saaelagoa .
com .br; Júnia Cássia de s .oliveira – superintendente do saaE . 

2 cm -14 1194368 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG

EdITal dE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 05/2019
o saae/unaí-mG, torna público para conhecimento das empresas inte-
ressadas, que fará realizar licitação na modalidade de PrEGÃo PrE-
sENCIal n .º 05/2019, com julgamento no dia 01/03/2019 às 09:00 
horas . objeto: Contratação de mEs, EPPs e/ou equiparadas para entrega 
de uniformes para os servidores . Tipo: menor preço global . 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, 14 de fevereiro de 2019 – lidiane stfany monteiro Inácio – 
Chefe da divisão de Compras, licitações e Contratos .

3 cm -14 1194452 - 1
SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 

BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG
CHamamENTo PÚblICo - CoNVoCaçÃo Para 

aTualIZaçÃo dE rEGIsTros CadasTraIs 
/ INGrEsso NoVos ForNECEdorEs

o serviço municipal de saneamento básico de unaí-mG, conforme 
§ 1º, art . 34 da lei nº 8666/93, torna público que está convocando os 
fornecedores cadastrados no saae, bem como convoca novos forne-
cedores interessados, a comparecerem a av . Governador Valadares, 
3 .757 – bela Vista – unaí-mG, no horário de 07h30min às 11h00min 
e das 13h00min às 17h00min, para renovação / efetivação do registro 
Cadastral . Contato: Telefax: (38)3676 1521, ramal: 242, e-mail: com-
pras@ saaeunai .mg .gov .br . relação de documentos para cadastro no 
site: www .saaeunai .mg .gov .br  .

CoNVoCaçÃo dE mICroEmPrEsas E 
EmPrEsas dE PEQuENo PorTE

 Torna igualmente público que está permanentemente recebendo reque-
rimentos de Cadastros para mEs e EPPs para efeito no disposto dos 
arts . 47 e 48 da lei Complementar 147/2014, com apresentação dos 
mesmos documentos exigidos para o cadastro acima especificado, na 
divisão de Compras, licitações e Contratos, nos horários e endereço 
também especificado acima.
 unaí-mG . lidiane stfany monteiro Inácio – Chefe da divisão de 
Compras, licitações e Contratos .

5 cm -14 1194596 - 1
 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 

ESGoTo DE iTAGuArA - mG.
 Publicação: decisão Final dos Pad´s ns . 001/18; 002/18; 003/18; 
004/18; 005/18; 006/18; 007/18; 008/18 e 009/18:“Confirmado relató-
rio Conclusivo: determinado o arquivamento de todos os Pad´s” . Cris-
tiane maria das dores Freitas . diretora .

2 cm -14 1194505 - 1
SAAE – SErViÇo ÂuToNomo DE áGuA E 

ESGoTo DE ELÓi mENDES, miNAS GErAiS. 
assunto: aviso de publicação de Edital de licitação . Processo 10/2019 . 
Pregão 08/2019 . objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e ali-
mentos, pelo menor preço por item, para futura e possível aquisição . 
abertura: 28/02/2019, às 09 horas . mais informações pelo site www .
saaeeloimendes .com .br ou pelo telefone (35) 3264-0550 . Elói mendes, 
13 de fevereiro de 2019 . mário lúcio bruzigues – diretor do saaE .

2 cm -13 1193931 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 

ESGoTo DE ViÇoSA-mG
o saaE de Viçosa - mG, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento disposto no artigo 79, inciso II, da lei nº 8 .666/93, torna público 
que foi realizada a rEsCIsÃo amIGÁVEl do contrato 005/2015, 
oriundo do processo licitatório n .º 001/2015, Pregão Presencial n .º 
001/2015, tendo como objeto a locação de dois caminhões coletor/
compactador, para coleta de resíduos sólidos no município . Contratada: 
TErrasa ENGENHarIa lTda, CNPJ: 11 .553 .360/0001-37, Con-
tratante: saaE de Viçosa . mais detalhes encontram-se à disposição 
dos interessados, na sede do saaE ou pelo telefone (31) 3899-5608 . 
romeu souza da Paixão – diretor Presidente . Viçosa, 14 de fevereiro 
de 2019 .

3 cm -14 1194291 - 1
ToTAL SErViCE LoGÍSTiCA BETim LTDA

EdITal
a Junta Comercial do Estado de minas Gerais torna público que 
ToTal sErVICE loGÍsTICa bETIm lTda, NIrE 3120720152-3, 
CNPJ 07 .216 .100/0001-07, com sede na rodovia Fernão dias, br 
381, Km 488,6, s/n, distrito Industrial Paulo Camilo sul, betim/mG, 
devidamente matriculada nesta Junta Comercial sob o nº 1094 em 3 de 
setembro de 2018, sendo fiel depositário Cláudio Ney de Faria Maia, 
que prestou compromisso em 30 de novembro de 2018, está apta a ini-
ciar os serviços e operações como armazéns gerais, de acordo com a 
legislação em vigor, belo Horizonte, 9 de Janeiro de 2019 . José miguel 
lamounier, Presidente .

3 cm -13 1193764 - 1
FuNDAÇÃo DE DESENVoLVimENTo DA PESQuiSA

PrEGÃo ElETrÔNICo 03/2019
a FuNdEP comunica aos interessados que fará licitação, na modali-
dade Pregão, realizado por meio de sistema Eletrônico, como a seguir: 
objeto: aquisição de equipamentos laboratoriais, usinagem, medição e 
afins, sendo composto por: gausimetro, fluximetro, esquadro de preci-
são, paquímetros, micrômetros, rugosimetro, relógio comparador, ban-
cadas modulares, transferidor . Julgamento: menor preço lote . retirada 
do Edital: site www .licitacoes-e .com .br- licitação nº 755479 . data e 
hora para recebimento das propostas: das 10h00 do dia 15/02/2019 até 
as 10h15 min do dia 27/02/2019 . Weberte Veleziano – Pregoeiro .

3 cm -13 1194080 - 1
AmEG-ASSoCiAÇÃo DoS muNiCiPioS DA 
miCrorrEGiÃo Do mÉDio rio GrANDE-

Edital de leilão 01/2019-Torna público que levará a leilão simultâneo, 
12/03/2019,ás 10:00 horas, auditório da ameg- seus bens inservíveis: 
máquinas . leiloeiro: lucas r . a . moreira . Fone: 37-3242-2218 .

1 cm -13 1194062 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL PArA o 

DESENVoLVimENTo AmBiENTAL SuSTENTáVEL 
Do NorTE DE miNAS – CoDANorTE

Proc.022/18-PP 19/18-Aquisição de medicamentos Retificação Minas 
Gerais,Cad . 2, p . 3,7/2/19-ata srP 5/19-Cristália Prod . Q . Farma-
cêuticos ltda-CNPJ 44 .734 .671/0001-51-onde se-lê:assina: adriano 
G . santos,leia-se:assina:alessandro r . Camargo-ata srP 7/19-me-
dilar I . d . P . médico Hosp . s/a-CNPJ 07 .752 .236/0001-23-onde se-
lê:assina:Jovane l . lima-leia-se:assina:Cesar a . G . Neumann . 

2 cm -14 1194346 - 1

HoSPiTAL VErA CruZ S/A
CNPJ/mF 17 .163 .528/0001-84 - NIrE 3130003873-4

EdITal dE CoNVoCaçÃo Para
assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa

Convidamos os senhores acionistas do Hospital Vera Cruz s/a 
(“Companhia”) a se reunirem em assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada em 22 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, na av . bar-
bacena, nº 653, 6º andar, bairro santo agostinho, em belo Horizonte/
MG, CEP 30.190-130, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: I- ordem do dia - assembleia Geral Extraordinária (i) delibe-
rar sobre a celebração, pela Companhia, do 1º aditivo ao bônus de 
subscrição, com número de ordem 01, cuja emissão foi aprovada na 
assembleia Geral ordinária e Extraordinária realizada no dia 26 de 
dezembro de 2017, outorgado ao baNCo bTG PaCTual s .a ., que 
irá alterar as condições de exercício do direito à subscrição, garantindo 
ao outorgado a possibilidade de subscrever 40% (quarenta por cento) 
de participação na Companhia, independente de qualquer ajuste; (ii) 
a alteração e consolidação do seu Estatuto social; (iii) outros assun-
tos de interesse da Companhia . Informamos aos senhores acionistas 
que todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na 
assembleia ora convocada, inclusive a minuta do 1º aditivo ao bônus 
de subscrição, estão à disposição dos senhores acionistas na sede da 
Companhia, desde esta data . Participação na assembleia: nos termos 
do art . 126 da lei nº 6 .404/76, para participar da aGE, o acionista 
deverá comparecer à aGE munido de documento que comprove a sua 
identidade, podendo ser representado na aGE por procurador, consti-
tuído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Com-
panhia ou advogado, conforme instrumento a ser apresentado até 48h 
(quarenta e oito horas) antes da instalação da aGE . belo Horizonte/
mG, 13 de fevereiro de 2019 . Ernane bronzatt- diretor Financeiro .

7 cm -13 1193822 - 1


