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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
seCreTarIa MuNICIPal de oBras e INFraesTruTura

CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 
de Belo HorIZoNTe – urBel

reTIFICaçÃo de aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI 009/2019 - Processo nº 
01-010 .975/19-38
oBJeTo: serviços e obras de recuperação estrutural do Centro de 
referência e assistência social (Cras) Califórnia .
o secretário de obras e Infraestrutura, no uso de suas atribuições, reti-
fica publicação do aviso de licitação para a referida licitação, veiculada 
no Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União em 6 de junho 
de 2019, conforme consta nos autos:
onde se lê:
“ModalIdade: Tomada de Preços .”
leia-se:
“ModalIdade: Concorrência .”
o restante da publicação permanece inalterado .
Qualquer informação ou orientação adicional poderá ser obtida com 
a Comissão de licitação por meio de carta protocolada ou por e-mail 
encaminhado a cpl.urbel@pbh.gov.br.
Belo Horizonte, 6 de junho de 2019.

Josué Costa Valadão
secretário Municipal de obras e Infraestrutura
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Particulares e 
Pessoas Físicas

 ASSoCiAÇÃo DE CEGoS LouiS BrAiLLE
edITal - Convocação do Processo eleitoral

 eleIçÃo Para CarGos VaGos Por reNuNCIa de MeM-
Bros da dIreTorIa, CoNselHo delIBeraTIVo e CoNse-
lHo FIsCal Para CoMPleTar o MaNdaTo de JulHo 2017 
a JulHo 2021

o Presidente Caio Mucio Barbosa Pimenta, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, Art. 16º e conforme determinação da Assembleia 
Geral realizada no dia 04 de junho de 2019, convoca os associados em 
dia com suas responsabilidades junto a ASSOCIAÇÃO DE CEGOS 
louIs BraIlle para participarem da assembleia Geral extraordiná-
ria para eleição dos substitutos para os cargos de Vice Presidente e Con-
selheiros, vagos por renuncia dos ocupantes, para completar o mandato 
do período julho 2017 a julho 2021. O processo eleitoral ocorrerá no 
dia 18 de junho de 2019, terça-feira, no Lar das Cegas, à Rua Geraldo 
Teixeira da Costa, 202, Floresta às 19 horas em primeira convocação 
e às 20 horas em segunda convocação, com qualquer número de asso-
ciados . a secretaria da associação coordenará todas as etapas do pleito . 
a condução da assembleia será feita por dois associados, que serão 
escolhidos por aclamação, como Presidente e Secretário. Os concor-
rentes à eleição, conforme dispõe o Estatuto Social, deverão apresentar 
os nomes completos e suas respectivas autorizações individuais, acom-
panhadas de número do documento de identidade, do CPF e endereço. 
As inscrições dos candidatos poderão ser feitas até o dia 18 de junho 
às 18 h. Os candidatos e eleitores, participantes do pleito são todos os 
Associados que se enquadrem nas condições previstas no Artigo 6º do 
Estatuto, desde que em pleno gozo de seus direitos estatutários e legais 
diante das legislações vigentes. A eleição será feita por voto universal, 
direto e secreto. No caso de candidato único, poderá ser definido pela 
Assembleia que a eleição dar-se-á por aclamação expressa aos únicos 
candidatos apresentados. Não será permitido, em qualquer hipótese, o 
voto por procuração. São inelegíveis para quaisquer cargos da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além daqueles impe-
didos por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de preva-
ricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular e 
a fé pública. Concluída a eleição a Assembleia dará posse aos eleitos, 
dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de posse, após a regu-
larização dos documentos dos eleitos . atenciosamente, Caio Mucio 
Barbosa Pimenta- Presidente. Belo Horizonte, 05 de junho de 2019
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iTAurB – EmPrESA DE DESENVoLVimENTo 
DE iTABirA LTDA.

TerMo de HoMoloGaçÃo

Pelo presente termo, HoMoloGo o Processo licitatório 
GMP/014/2019 - Pregão Presencial N°010/2019, cujo objeto con-
siste na contratação de Posto de combustíveis para fornecimento de 
Óleo diesel s10 para abastecimento da frota de veículos pesados da 
ITAURB na cidade de Itabira/MG, conforme quantidades e especifi-
cações constantes no anexo III - Termo de referência do edital, com 
vigência de 12 (doze) meses. Que teve como vencedora a empresa 
POSTO AREÃO ITABIRANO LTDA. Valor unitário: R$3,466 - Valor 
total: R$623.880,00. Itabira/MG, 29 de maio 2019. Cláudio José dos 
santos - diretor Presidente – em exercício .
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CoNCrETA mATEriAiS DE CoNSTruÇÃo LTDA
EDITAL – A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais torna público 
que CoNCreTa MaTerIaIs de CoNsTruçÃo lTda, NIre 
3120966224-2, CNPJ 16.985.991/0001-49, com sede na Avenida Rita 
Humbelina de Jesus, nº 09, Bairro Centro, CEP. 32.600-190, em Betim/
MG, devidamente matriculada na Junta Comercial do estado de Minas 
Gerais sob o nº 7255742 em 08/04/2019 e sendo fiel depositário José 
edson Batista rabelo, que prestou compromisso em 11/04/2019, está 
apta a iniciar os serviços e operações como armazéns gerais de acordo 
com a legislação em vigor, Belo Horizonte, 11 de Abril de 2019, Bruno 
selmi dei Falci, Presidente .
CoNCreTa MaTerIaIs de CoNsTruçÃo lTda – arMaZÉM 
Geral – NoMeaçÃo de FIel dePosITÁrIo - CoNCreTa 
MaTerIaIs de CoNsTruçÃo lTda, sociedade empresário limi-
tada, localizada na avenida rita Humbelina de Jesus, nº 09, Bairro 
Centro, CEP. 32.600-190, em Betim/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
16.985.991/0001-49, inscrita na Secretária de Estado da Fazenda de 
Minas Gerais sob o nº 002.041472.00-08, e registrada na JUCEMG sob 
o nº 3120966224-2 em 10/10/2012, por seus administradores: JOSÉ 
EDSON BATISTA RABELO, brasileiro, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/05/1968, portador da 
carteira de identidade nº. 3.812.693, expedida pela SSP/MG e do CPF. 
649.405.006-91, residente e domiciliado na Rua Ângela Maria Souza 
Camargos, nº 69, Bairro Vale Verde Residencial, CEP. 35.557-000, em 
Carmo do Cajuru/MG; JORDELHO JOÃO DA FONSECA RABELO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empre-
sário, nascido em 07/12/1981, portador da carteira de identidade nº . 
13.535.747, expedida pela SSP/MG e do CPF. 012.417.196-67, resi-
dente e domiciliado na Rua Prefeito José Mateus Filho, nº 358, Bairro 
São Luiz, CEP. 35.510-000, em Carmo do Cajuru/MG e EVALDO 
TOURINHO MAIA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, nascido em 31/01/1981, portador da car-
teira de identidade nº. MG-10.229.695, expedida pela SSP/MG e do 
CPF. 049.468.136-59, residente e domiciliado na Rua São Martinho, 
nº 171, Bairro Jardim das Alterosas 1ª Seção, CEP. 32.670-738, em 
Betim/MG, NoMeIa como FIel dePosITÁrIo o sr . JosÉ edsoN 
BATISTA RABELO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, nascido em 22/05/1968, portador da car-
teira de identidade nº. 3.812.693, expedida pela SSP/MG e do CPF. 
649.405.006-91, residente e domiciliado na Rua Ângela Maria Souza 
Camargos, nº 69, Bairro Vale Verde Residencial, CEP. 35.557-000, 
em Carmo do Cajuru/MG, de seu ARMAZÉM GERAL localizado 
Avenida Rita Humbelina de Jesus, nº 09, Bairro Centro, CEP. 32.600-
190, em Betim/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.985.991/0001-49, 
inscrita na secretária de estado da Fazendo de Minas Gerais sob o nº 
002 .041472 .00-08, devendo este assumir as responsabilidades do refe-
rido oficio em conformidade com a Lei 1.102, de 21 de Novembro de 
1903, que regulamenta a matéria. Betim, 26 de Fevereiro 2019. a) José 
Edson Batista Rabelo – Administrador, b) Jordelho João da Fonseca 
Rabelo – Administrador, c) Evaldo Tourinho Maia – Administrador. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o 
nº 7255742 em 08/04/2019 . CoNCreTa MaTerIas de CoNsTru-
ÇÃO LTDA, Protocolo 19/145.809-1. a) Marinely de Paula Bomfim 
– secretária Geral .
CoNCreTa MaTerIas de CoNsTruçÃo lTda – arMaZÉM 
Geral – deClaraçÃo de aCeITaçÃo e TerMo de res-
PoNsaBIlIdade - eu JosÉ edsoN BaTIsTa raBelo, bra-
sileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empre-
sário, nascido em 22/05/1968, portador da carteira de identidade nº. 
3.812.693, expedida pela SSP/MG e do CPF. 649.405.006-91, residente 
e domiciliado na Rua Ângela Maria Souza Camargos, nº 69, Bairro 
Vale Verde Residencial, CEP. 35.557-000, em Carmo do Cajuru/MG, 
deClaro Que aCeITo ser FIel dePosITÁrIo doarMaZÉM 
Geral da empresa CoNCreTa MaTerIaIs de CoNsTruçÃo 
lTda, localizada na avenida rita Humbelina de Jesus, nº 09, Bairro 
Centro, CEP. 32.600-190, em Betim/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
16.985.991/0001-49, inscrita na Secretária de Estado da Fazendo de 
Minas Gerais sob o nº 002.041472.00-08, e registrada na JUCEMG sob 
o nº 3120966224-2 em 10/10/2012, e declaro ainda assumir todas as 
responsabilidades deste oficio em conformidade com a Lei 1.102, de 21 
de novembro de 1903, que regulamenta a matéria. Betim, 26 de Feve-
reiro 2019 . a) José edson Batista rabelo .

CoNCreTa MaTerIaIs de CoNsTruçÃo lTda – arMaZÉM 
Geral – deClaraçÃo de desIMPedIMeNTo - JosÉ edsoN 
BATISTA RABELO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, nascido em 22/05/1968, portador da car-
teira de identidade nº. 3.812.693, expedida pela SSP/MG e do CPF. 
649.405.006-91, residente e domiciliado na Rua Ângela Maria Souza 
Camargos, nº 69, Bairro Vale Verde Residencial, CEP. 35.557-000, em 
Carmo do Cajuru/MG, DECLARA, para os devidos fins de direito que 
não é pessoa impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso ao cargo de FIEL DEPOSITÁRIO, ou 
a qualquer outra função administrativa empresarial, ou por crime fali-
mentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condena-
ção nos termos do Art. 1.011, § 1º do Código Civil/2002. Declara ainda 
que está em dia com suas obrigações sociais, não estando submetido a 
nenhum e qualquer processo disciplinar/ético. Betim, 26 de Fevereiro 
2019 . a) José edson Batista rabelo .
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Certifico 
que José edson Batista rabelo prestou compromisso em 11/04/2019, 
conforme termo lavrado à fl. 35 do livro de nº 15 de “Termo de Com-
promisso de Fiel Depositário”. Belo Horizonte, 03 de Junho de 2019. 
Mariely de Paula Bomfim – Secretária Geral .

21 cm -05 1235864 - 1

40 cm -06 1236381 - 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 
BANCO MERCANTIL DO   BRASIL S. A. 

 CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA -
NIRE 31300036162.

1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 
5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 15 de abril de 2019, 10:00 
(dez) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um 
quarto) das ações com direito a voto, estando também presentes o Dr. 
Mauricio de Faria Araújo, membro do Conselho de Administração, o 
Sr. José Regis da Silva Pontes, membro do Conselho Fiscal e o Sr. 
Carlos Augusto da Silva, representante de Pricewaterhousecoopers 
Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria do 
Banco. 3 - Mesa: Presidente: Fernando Neto Botelho. Secretário: José 
Régis da Silva Pontes. 4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 
36, 7 e 24 do “Minas Gerais”, edições de 15/03/2019, 16/03/2019 e 
19/03/2019, nas páginas 14, 15 e 15 do “Estado de Minas”, edições de 
15/03/2019, 16/03/2019 e 19/03/2019 e nas páginas B4, B3 e B4 da 
“Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, edições de 15/03/2019, 
16/03/2019 e 19/03/2019. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º 
do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 – Arquivamento: Ficarão arquivados 
na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos 
nesta ata. 7 – Informação: A mesa, através de seu Presidente, informou 
à Assembleia que a Companhia adotou o sistema de voto à distância, 
nos termos da Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009. 
Esclareceu, ainda, que não foram enviadas instruções de voto por 
meio de boletins de voto à distância, conforme comunicados 
divulgados pelo Escriturador e pela Companhia. 8 - Deliberações: I - 
Foram aprovadas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao 
exercício encerrado em 31/l2/2018, tendo sido as demonstrações 

primeiro semestre de 2018 nas páginas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do 
“Estado de Minas”, edição de 14/08/2018. b). As demonstrações 
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018, inclusive relatórios 
da Administração e do Comitê de Auditoria, Pareceres dos Auditores 
Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 e 13 do “Minas Gerais” e nas páginas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 
15 do “Estado de Minas” edições de 22/02/2019, e, sob a forma de 
extrato, na página B3 do “Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, 
edição de 27/02/2019. II – Também foi aprovada, por unanimidade, a 

foi de R$ 53.403.207,67, da seguinte forma: (a) Reserva Legal: 

distribuição de juros sobre capital próprio declarados antecipadamente 
às ações preferenciais na reunião do Conselho de Administração 
realizada em 20/02/2019, no valor bruto de R$14.928.982,60, 
correspondente a um valor líquido do imposto de renda de 
R$12.689.643,78, cabendo (i)  às ações ordinárias o valor bruto de R$ 
0,054207 e o valor líquido do imposto de renda de R$ 0,046076; (ii) às 
ações preferenciais o valor bruto de R$0,663529 e o valor líquido do 
imposto de renda de R$0,564000 por ação. Os juros sobre capital 
próprio foram pagos em 26/03/2018, e correspondem, considerando o 
valor bruto, a 27,95% do lucro líquido ajustado do exercício, montante 
este superior ao dividendo mínimo obrigatório. (c) Reserva de Lucros 
- Estatutária para Aumento de Capital: R$32.231.297,78; (d) Reserva 
de Lucros - Estatutária para Pagamento de Dividendos: 
R$3.581.255,31 e (e) realização da reserva de reavaliação: R$ 
8.488,41. III – - Preenchendo as condições previstas na Resolução nº 

para membros do Conselho de Administração, com mandato 
coincidente com o dos demais conselheiros, ou seja, até a Assembleia 
Geral Ordinária de 2020, dos Srs. (i)  Euler Luiz de Oliveira Penido, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado 
nesta Capital, na Rua Paracatu, 1573/802 – Bairro Santo Agostinho, 
CEP 30180-098, C.I. nº MG-87.520 - SSPMG e CPF 110.206.876-49; 
(ii) André Luiz Figueiredo Brasil, brasileiro, casado, bancário, 
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nadir, 165/302, Bairro 
Caiçara, CEP 30770-420, C.I. nº M-749.169 – SSPMG e CPF nº 
229.346.346-04, conforme Reunião Extraordinária do Conselho de 
Administração realizada em 10 de Maio de 2018, na forma do art. 17, 
§único, do Estatuto Social. IV - Preenchendo as condições previstas na 
Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foram 
eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para 
membros do Conselho Fiscal, os senhores a seguir relacionados: 
Efetivo: José Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário 
aposentado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guaranésia, 
388 – Bairro Floresta, CEP 31110-170, C.I. nº M-525.130 – SSPMG e 
CPF 001.994.436-53; Suplente: Waldemar Victor de Miranda, 
brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado nesta 
Capital, na Rua Japão, 197 – Bairro Barroca, CEP 30431-051, C.I. nº 
M-94.831 - SSPMG e CPF 006.838.416-53;  Efetivo: Marcos Paixão 
de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas e segurador, 
residente e domiciliado nesta capital, na Rua Chicago, 685/1101, Sion, 
CEP 30315-520, C.I. nº 3.519 – CRA/MG e CPF 014.409.426-68; 
Suplente: José Aloisio Martins Alves, brasileiro, casado, aposentado, 

residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Benjamin 
Jacob, 397/901, Bairro Gutierrez, CEP 30430-290, C.I. nº M-94.779 
– SSPMG e CPF nº 011.357.086-49; Efetivo: Afrânio Eustáquio 
Ribeiro, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte – MG, na Rua Groelândia, 135/1501 – Bairro Sion, 
CEP 30320-060, C.I. nº M-7.891.945 – SSPMG e CPF nº 079.828.446-
34; Suplente: Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi, brasileiro, 
casado, arquiteto, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 
Montevideu, 266/202, Bairro Sion, CEP 30315-560, C.I. nº M-921.529 
– SSPMG e CPF nº 549.913.406-59; Efetivo: Yehuda Waisberg, 
brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Nova Lima - 
MG, na Rua das Buganvilias, 938, Condomínio Morro do Chapéu, 
CEP 34010-543, C.I. nº M-197.907 – SSPMG e CPF nº 133.031.986-
91; Suplente: Maria Ângela Moura, brasileira, casada, médica, 
residente e domiciliada em Nova Lima – MG, na Rua das Buganvilias, 
938, Condomínio Morro do Chapéu, CEP 34010-543, C.I. nº 
M-2.512.888 – SSPMG e CPF nº 602.854.516-34. Efetivo: Delson de 
Miranda Tolentino, brasileiro, casado, administrador de empresas e 
contador, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua 
Arquiteto Rafaello Berti, 837, Mangabeiras, CEP 30.210-120; C.I. n° 
MG-392.323 - SSPMG e CPF nº 077.403.446-72 Suplente: Márcio 
Valfredo Bessa, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 21.446.260-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 145.572.008-93, residente e domiciliado a Rua Martiniano de 
Carvalho, 836, apartamento 23, Vila Morumbi, São Paulo Capital, 
CEP 01321-000. IV – Foi aprovada, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, em conformidade com a Política de 
Remuneração, elaborada pelo Comitê de Remuneração (art. 35-B do 
Estatuto Social), a qual foi submetida e aprovada, à unanimidade, pelo 
Conselho de Administração, em cumprimento à determinação e às 
diretrizes contidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 
3.921/2010, a remuneração global dos administradores em até R$ 

estipulados na citada Política de Remuneração, cujos valores constam 
das informações divulgadas conforme Instrução da Comissão de 

membros efetivos do Conselho Fiscal em 1/10 (um décimo) daquela 
que, em média, receber cada Diretor, não computada a participação 
nos lucros, sendo o valor respectivo pago mensalmente, e, para cada 
membro suplente, a metade da remuneração acima, a ser paga da 
mesma forma.  Observações: 1 – O Item I acima foi aprovado com 
5.127.564 votos a favor; 2 – O Item II foi aprovado com 24.734.998 
votos a favor. 3 – Os Membros eleitos José Regis da Silva Pontes, 
Waldemar Victor Miranda, Marcos Paixão de Araújo, José Aloísio 
Martins Alves, Afrânio Eustáquio Ribeiro e Antônio Octávio Alves da 
Silva Grossi, foram eleitos com 20.041.771 votos. Os Membros 
Yehuda Waisberg e Maria Ângela Moura, foram eleitos, em eleição 
em separado, pelos acionistas preferencialistas com 2.925.980 votos 
das ações preferenciais. Os Membros Delson de Miranda Tolentino e 
Marcio Valfredo Bessa foram eleitos, em eleição em separado, pelos 
acionistas ordinaristas com 3.543.602 votos das ações ordinárias.  – O 
item III foi aprovado com 24.734.998 votos a favor. 5-  O Item IV foi 
aprovado com 5.127.564 votos a favor; Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata 
que, após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Belo 
Horizonte, 15 de abril de 2019. José Régis da Silva Pontes – 
Secretário, Fernando Neto Botelho – Presidente. Carlos Augusto da 
Silva por Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes. José 
Ribeiro Vianna Neto, por si e por seus representados constantes no 
Livro de Presença; Marco Antônio Andrade de Araújo; Luiz Henrique 
Andrade de Araújo; Luiz Henrique Andrade de Araújo e Marco 
Antônio Andrade de Araújo por Lusbem Gestão de Participações 
Societárias; Mariana Loyola Ferreira Sgarbi por seus representados 
constantes no Livro de Presença; José Maria Ribeiro de Melo por seus 
representados constantes no Livro de Presença; Mauricio de Faria 
Araújo; Renato Augusto de Araújo; Yehuda Waisberg por si e por 
Maria Ângela Moura; Edison Roberto Macelino por E2M 
Investimentos Ltda. e E2M Instrust Fia; Athaíde Vieira dos Santos; 
André Luiz de Figueiredo Brasil; Virgílio Horácio de Paiva Abreu; 
Ricardo Ribeiro Cavalcante; Luiz Carlos de Araújo; Rodrigo 
Alexander Pizzani Queiroz; Pedro Ribeiro de Oliveira Neto; Leonardo 
Ferreira Antunes; Márcio Lopes Costa; GLH Administração e 
Participação Ltda.; Gustavo Henrique Diniz Araújo. CONFERE COM 
O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S. A. Gustavo Henrique Diniz Araújo - 
Diretor Executivo ; Marco Antônio Andrade de Araújo - Vice-
Presidente Executivo. Atestamos  que  este  documento  foi  submetido 
a exame do Banco Central do Brasil  em processo regular e a 
manifestação a respeito dos atos praticados consta  de  carta  emitida  
à parte. Departamento de Organização do Sistema Financeiro.   
Gerência  Técnica  em  Belo  Horizonte.  Denise  de  Medeiros 
Rodrigues  - Analista. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO   -   REGISTRO   DIGITAL  -  

MERCANTIL  DO  BRASIL  S.A.,  de  nire 3130003616-2  e  
protocolado  sob  o  número  19/233.095-1  em  30/05/2019, encontra-
se  registrado  na  Junta  Comercial  sob  o  número  7329309,  em 
31/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE 
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 Reunião Assemblear Geral dos Sócios.Na forma do 1°, da Cláusula 5ª, 
do Contrato Social consolidado na Terceira Alteração Contratual, regis-
trada em 03/02/2005 perante a Junta Comercial do estado de Minas 
Gerais, convoco aparareuNIÃo asseMBlear ordINÁrIa de 
SÓCIOS, que será realizada no dia25de Junho de 2019, às15h00min, 
na sede social da sociedade, situada na Avenida dos Andradas, n° 415, 
Centro, Juiz de Fora/MG, onde os sócios da empresa deverão deliberar 
sobre a seguinteORDEM DO DIA:
1-Relatório de Desempenho das Atividades;
2-Tomada das Contas da atual administração, retratadas no Balanço 
Patrimonial e no de Resultado Econômico do exercício findo em 
31.12.2018, que seguem em anexo à presente convocação;e
3-Eleições para os cargos de Diretor-Presidente, Diretor-Financeiro e 
diretor administrativo, podendo serem eleitos sócios e não sócios, na 
forma da clausula 4ª da quarta alteração contratual .
 Reafirmamos, na forma do artigo 1078, e 1º, da Lei nº 10.406/2002, 
os documentos fiscais e livros contábeis, do período compreendido 
entre 01/01/2018 e 31/12/2018, estão á disposição para consultas e 
verificação na sede da sociedade, desde o dia 03/05/2019, no horá-
rio de 14h00min ás 17h00min, em dias úteis, com agendamento pelo 
e-mail:financeiro@viannajunior.edu.br

 Juiz de Fora- MG, 05 de Junho de 2019.
Mariângela Soares Vianna 

 diretora-Financeira
 no exercício da Presidência

INsTITuTo VIaNNa JÚNIor lTda . 
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SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 
(SAAE) DE GuANHÃES/mG 

Resultado do Pregão Presencial 021/2019 - Objeto: Registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de Sal granulado. Produto a ser 
utilizado para produção de Hipoclorito de Sódio com o objetivo de 
desinfetar a água tratada, com padrão químico para consumo humano 
- empresa Vencedora: Hidroquímica Industria e Comércio ltda para o 
único lote - Valor R$ 21.000,00. Data do julgamento 06/06/2019.

 Extrato da Ata de Registro de Preços 025/2019 - SAAE Guanhães-MG 
e Hidroquímica Industria e Comércio Ltda - Objeto: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de Sal granulado. Produto a ser utili-
zado para produção de Hipoclorito de Sódio com o objetivo de desinfe-
tar a água tratada, com padrão químico para consumo humano - Valor 
total R$ 21.000,00 - Vigência: 05/06/2020.

 Extrato do 2º Aditivo de Contrato nº 007/2018 - SAAE Guanhães e 
Caixa Econômica Federal - Objeto: Prestação de serviços para Recebi-
mento de faturas do SAAE Guanhães - Reajuste de valor e Prorrogação 
do prazo - Valor Corrigido por Guia: R$ 1,57 para Recebimento através 
de autoatendimento no caixa eletrônico da Instituição, Internet e home/
Office banking; R$ 1,73 para Recebimento através do Correspondente 
Bancário e R$ 1,57 para Recebimento de documento por registro via 
magnético encaminhado para processamento através do sistema Débito 
Automático padrão FEBRABAN - Vigência: 31/12/2019.
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190606203407021.


