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ERRATA - Em 15 de março de 2019 foram publicadas as demons-

-

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A - 

Demonstração dos resultados -  (Valores em milhares de reais) (Valores em milhares de reais)
31/12/2018 31/12/2017

Resultado operacional antes 
(49.832) (16.660)

Resultado líquido do exercício (34.669) (19.060)

Resultado operacional antes 
49.832 (16.660)

Resultado líquido do exercício 34.669 (19.060)

31/12/2018 31/12/2018

(6.934) (7.883)
31/12/2018 31/12/2017

(6.933) (7.883)
(Valores em milhares de reais)

Reserva 
de

retenção
Reserva

legal

Reserva 
de

propostos

Ajuste de Outros
resultados

abrangentes

para futuro
aumento       

Total

 dezembro de 2016 31.225 13.282 6.705 825 2.010 15.758 - (101) - 69.704

 dezembro de 2016 31.225 13.356 6.705 825 - 15.233 - (101) - 67.243
Outras mutações 
 no ano de 2017 - 1 - - - - - - - 1

apresentadas abaixo.

96 cm -14 1227072 - 1

ITACATU S.A.
CNPJ nº 23.160.658/0001-66 - NIRE nº 3130000811-8

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária  
da Itacatu S.A. (“Companhia”), realizadas em 29  
de abril de 2019, lavradas na forma de sumário.

1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 17:00h, 
na sede da Companhia, localizada na Cidade de Cataguases, Estado 
de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa nº 80 – 1º andar (parte), CEP: 
36.770-034. 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do 
art. 124, §4º, em virtude da presença de acionistas representando a 

assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o 
Diretor Presidente Ivan Müller Botelho. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Ivan 
Müller Botelho, e Secretário, o Sr. Carlos Aurélio Martins Pimentel. 
4. Deliberações: Pelos acionistas representando a totalidade do capi-
tal social da Companhia presentes às assembleias gerais ordinária e 
extraordinária (“Assembleias”), foram tomadas as seguintes delibera-
ções, por unanimidade: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. 
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma 
de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 
6.404/76. 4.1.2. Aprovar depois de examinados e discutidos, o rela-
tório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações 

-
bro de 2018, os quais foram publicados em 28 de março de 2019 no 
Diário do Comércio, página 14, e em 28 de março de 2019, no Diário 

tendo sido dispensada a publicação dos anúncios aos quais se refere o 
art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma de seu §5º. 4.1.3. Aprovar o lucro 

de R$ 232.503.741,33 (duzentos e trinta e dois milhões, quinhentos 
e três mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos). 

R$ 11.625.187,07 (onze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cen-
to e oitenta e sete reais e sete centavos) para a reserva legal; (ii) R$ 
55.219.638,57 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e dezenove mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para o paga-
mento de dividendos, dos quais R$ 19.529.083,80 (dezenove milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil, oitenta e três reais e oitenta centavos) já 

equivalente a R$ 35.690.554,77 (trinta e cinco milhões, seiscentos e 
noventa mil, quinhentos e cinquenta e quatros reais e setenta e sete 

Lei nº 6.404/76, e serão destinados para reserva especial de dividen-

-
nanceira da Companhia; e (iii) R$ 165.658.915,70 (cento e sessenta e 
cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quinze 
reais e setenta centavos) serão destinados para a reserva de retenção 
de lucros conforme o Orçamento de Capital proposto pela administra-
ção da Companhia e ora aprovado, cuja cópia, numerada e autenticada 

para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com 
mandato de 01 (um) ano: (i) Ivan Müller Botelho, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 34.150, expedida pelo 
Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.991.386-
15, residente e domiciliado na cidade de Cataguases, Minas Gerais, 
na Av. Humberto Mauro nº 162, com escritório na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur nº 110 – 6º andar 
– Botafogo como Diretor-Presidente; (ii) Maurício Perez Botelho, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04.066.824-6, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº  
738.738.107-00, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur nº 110 – 6º andar – Botafogo como 
Diretor; e (iii) Mônica Perez Botelho, brasileira, divorciada, correto-
ra, portadora da carteira de identidade nº 04.076.158-7, expedida pelo 
IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 983.871.547-68, com escritório 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur 
nº 110 – 6º andar como Diretora. Os Diretores eleitos declararam que 
não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime fali-
mentar, 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, con-
forme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores 
eleitos serão investidos nos cargos mediante a assinatura dos termos 
de posse a serem lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria 
da Companhia. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. 
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma 
de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 
6.404/76. 4.2.2. Fixar o montante global da remuneração anual dos 

2019 no montante 
proposto pelos acionistas presentes, que rubricado e autenticado pela 

4.2.3. Aprovar o au-
mento do capital social da Companhia no montante R$ 90.000.000,00 
(noventa milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante 
a capitalização de parcela do saldo da reserva de retenção de lucros 
conforme prevê o art. 199 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), pas-
sando o capital social da Companhia de R$ 219.000.000,00 (duzen-
tos e dezenove milhões de reais) para R$ 309.000.000,00 (trezentos e 
nove milhões de reais). 4.2.4. Em função da deliberação acima, alterar 
o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Compa-
nhia inteiramente integralizado é de R$ 309.000.000,00 (trezentos e 
nove milhões de reais), dividido em 21.698.982 (vinte e um milhões, 
seiscentas e noventa e oito mil, novecentas e oitenta e duas) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 4.2.5. Aprovar 
em decorrência da aprovação acima a consolidação do Estatuto So-
cial da Companhia que passará a vigorar com a redação constante do 
Anexo I a esta ata autenticada pela mesa. 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião 
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Carlos Aurélio Martins 
Pimentel – Secretário. Acionistas: as) Gilberto Müller Botelho; as) 
Multisetor - Comércio, Indústria e Participações S.A. - Representada 
por seu Diretor Presidente Ivan Müller Botelho; as) Adriana Botelho 
Bastos Zaverucha; as) Dora Botelho Bastos; as) Pedro Augusto Bote-
lho Bastos; as) Paulo César Botelho Bastos; as) Alice Botelho Bastos; 
as) Espólio de Francisco Eduardo Müller Botelho - Representado por 

Myrian Altair Meira. Confere com o original que se encontra lavrado 
no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Itacatu S.A.. Cataguases, 
29 de abril de 2019. Carlos Aurélio Martins Pimentel - Secretário.
Anexo I à Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
da Companhia realizada em 29 de abril de 2019, lavrada na forma 
de sumário. Estatuto Social de Itacatu S/A. CNPJ nº 
23.160.658/0001-66 - NIRE nº 313000811-8. Capítulo I - Denomina-
ção, Sede, Fins e Duração da Companhia. Art. 1º - Itacatu S.A. é 
uma empresa nacional, regida pelo presente estatuto e pelas leis vigen-
tes, tendo sua sede na Praça Rui Barbosa, nº 80, 1º andar (parte), em 
Cataguases, MG, onde tem seu foro. Parágrafo único. Por deliberação 

-
mentos e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior. Art. 2º - Os objetivos sociais são a participação no capital de 
outras empresas comerciais de qualquer ramo de atividade, a interme-
diação de negócios mercantis, a indústria de construção civil e a apli-
cação de recursos em empreendimentos ou bens que produzam renda. 
Art. 3º - O prazo estipulado para a duração da empresa é indetermina-
do. Capítulo II - Capítal Social: Art. 4º - O capital social da Compa-
nhia inteiramente integralizado é de R$ 309.000.000,00 (trezentos e 
nove milhões de reais), dividido em 21.698.982 (vinte e um milhões, 
seiscentas e noventa e oito mil, novecentas e oitenta e duas) ações or-
dinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º - A qualquer 
tempo, poderão ser criadas e emitidas uma ou mais classes de ações 
preferenciais, nominativas ou ao portador, com ou sem valor nominal e 
sem direito a voto, até o limite de 2/3 (dois terços) do número total de 
ações representativas do capital social. Poderá, também, a qualquer 
tempo, observado o limite legal, ser aumentado o número de ações de 
qualquer classe ou espécie então existente, mesmo sem guardar pro-
porção com as demais.  § 2º - O acionista que, nos prazos marcados, 
não efetuar o pagamento das entradas ou prestações correspondentes às 

-
-

dicial ou extrajudicial, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% 
(um por cento) ao mês, da correção monetária e da multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas. Capítulo III 
- Limitações à Circulação: Art. 5º - Ficarão automática e imediata-
mente sujeitas às limitações à sua circulação, previstas neste artigo, as 
atuais e futuras ações da Companhia (doravante, “ações”), inclusive, 

-

agrupadas, subscritas, transferidas, recebidas como resultado de opera-
ções de transformação, fusão, incorporação ou outras modalidades de 
reorganização societária, ou que venham a ser adquiridas, a qualquer 

singular ou universal, inter vivos ou causa mortis. § 1º - Os acionistas 
se obrigam a não vender, ceder, alienar ou praticar qualquer outro ato 
que, direta ou indiretamente, resulte na transferência ou disposição de 
qualquer “ação” (doravante, resumidamente, “alienar” ou “aliena-
ção”), sem previamente assegurar o direito de preferência dos demais 
acionistas, na forma deste artigo. Com o propósito de assegurar o direi-
to de preferência ora estabelecido, os acionistas observarão o seguinte: 
I - Caso qualquer dos acionistas (a seguir chamado “acionista alienan-
te”) deseje “alienar”, suas “ações” a qualquer outro acionista ou a qual-
quer terceiro, deverá obter, primeiramente, uma oferta (“oferta”) desse 
outro acionista ou desse terceiro (cada qual, doravante, denominado 
“ofertante”) para adquirir todas ou parte de suas “ações”, e caso este 
acionista deseje “alienar” estas suas “ações” para tal “ofertante”, deve-
rá ele, então, encaminhar aos outros acionistas e à própria Companhia, 

“oferta” recebida, com o exato número de “ações” a serem alienadas, o 
preço, que deverá ser sempre expresso em moeda corrente nacional, e 

“ofertante”. II - A própria Companhia e/ou os acionistas, dentro dos 30 
(trinta) dias subseqüentes ao recebimento da cópia da “oferta”, infor-
marão ao “acionista alienante” se exercerá(ão) ou não seu direito de 
preferência à compra de todas (e não menos que todas) as “ações” da 
“oferta”. Havendo manifestação da própria Companhia, esta se candi-
datará à aquisição, nos limites que a lei lhe traça, condicionado, entre-
tanto, que outro(s) acionista(s) adquira(m), em rateio com ela, o even-
tual saldo de “ações”. III - Não é permitida a cessão dos direitos de 
preferência a terceiros. IV - Entender-se-á que renunciou a seu direito 
de preferência a Companhia ou aquele acionista que não tiver se pro-
nunciado na forma e no prazo acima estabelecidos. V - Se mais de um 
acionista desejar exercer seu direito de preferência, haverá rateio entre 
eles, na proporção de sua participação no total de “ações” do capital 

“oferta”. O “acionista alienante” expedirá, imediatamente, comunica-
ção desse fato aos demais acionistas que se subordinarão ao rateio. Se 
a Companhia desejar exercer seu direito de preferência, ela terá priori-
dade absoluta sobre os demais acionistas. VI - No 35º (trigésimo quin-
to) dia subseqüente à última das datas apostas nos comprovantes de 
recebimento, pelo respectivo acionista destinatário, da comunicação da 
“oferta”, a própria Companhia e o(s) acionista(s) que manifestaram seu 
interesse adquirirá(ão) as “ações” objeto da “oferta”, nas quantidades 

-
cações da “oferta”. Para tanto, todas as partes se reunirão na sede da 
Companhia, às 12 (doze) horas. VII
inciso VI retro, a própria Companhia ou os acionistas interessados, ou 
algum dentre eles, deixarem de adquirir as “ações” conforme haviam 
proposto, os demais acionistas interessados presentes: a) poderão dei-
xar de também adquirir as “ações” como haviam proposto; ou b) pode-
rão adquirir todas (e não menos que todas) as “ações” objeto da “ofer-
ta” que restarem, observado o mesmo critério de rateio na proporção de 
sua participação no total de “ações” do capital social, se ainda houver 
mais de um interessado. VIII - Não sendo exercido o direito de prefe-
rência tal como estipulado nos itens anteriores, o “acionista alienante” 
estará, então, livre para “alienar” as respectivas “ações” ao mesmo 
“ofertante”, desde que a “alienação” seja consumada, por escrito, na 

-
dicados na “oferta”. Se a totalidade das “ações” não for “alienada”, 
nesse momento, caberá ao “acionista alienante” reiniciar o procedi-
mento disciplinado neste artigo, caso ainda deseje “alienar” suas 
“ações”. IX - Mutatis mutandis, as mesmas regras descritas acima de-
verão ser aplicadas a qualquer “alienação” de direitos de preferência 
para a subscrição de novas “ações”, emitidas por ocasião de aumentos 

de capital da Companhia ou de valores mobiliários que assegurem tal 

“direitos de subscrição”). Em tal hipótese, entretanto, o prazo a ser 
concedido aos demais acionistas para a aquisição dos “direitos de subs-

-

acionista(s) interessado(s) deverá(ão) se candidatar à compra de todos 
(e não menos que todos) os “direitos de subscrição”, havendo rateio 
entre eles, se for o caso. A reunião na Companhia se dará às 12 (doze) 

da última das datas apostas nos comprovantes de recebimento, pelo 
respectivo acionista destinatário, da comunicação da “oferta”. Se, po-
rém, os acionistas deixarem de adquirir “direitos de subscrição”, então, 
tais “direitos de subscrição” poderão ser alienados ao “ofertante”, na 
mesma data da reunião acima prevista, respeitados os mesmos termos 

“ofertante” exerça integralmente os “direitos de subscrição” a que vier 
a ter direito. O acionista que desejar alienar seus “direitos de subscri-
ção” deverá, pois, tomar todas as cautelas para que, respeitado este in-

-
bleia Geral. X - No mesmo ato de emissão ou da “alienação” de 
“ações” serão feitas, no livro próprio, as averbações das limitações à 
sua circulação previstas neste artigo. § 2º - As “ações” e/ou os respec-
tivos “direitos de subscrição” não poderão ser onerados ou gravados, a 

-

anuência dos demais acionistas, por escrito. Mesmo havendo esta con-
cordância, o acionista deverá fazer constar do contrato com seu credor 
que, no caso de excussão da garantia, os demais acionistas terão prefe-
rência sobre o credor ou qualquer terceiro. Em qualquer hipótese de 
oneração ou gravame, o direito de voto não poderá ser transferido a 

dos demais acionistas, por escrito. § 3º - Cada um dos acionistas tam-
bém se obriga a não nomear à penhora suas “ações” e/ou seus “direitos 
de subscrição”, bem como a não deixar que sejam elas e eles penhora-
dos, seqüestrados, arrestados ou alvo de qualquer outra constrição ju-
dicial ou administrativa, sem que antes ofereçam outros bens seus 

qualquer dos acionistas. Havendo constrição judicial ou administrati-
va, em caso de sua excussão, os demais acionistas terão preferência 
sobre o credor e qualquer terceiro. § 4º - Sem obter a prévia aprovação 
por escrito dos demais acionistas, nenhum acionista  efetuará ou pro-
meterá efetuar qualquer dos seguintes atos que tenham por objeto (“ob-
jeto”), no todo ou em parte, suas “ações” e/ou os seus “direitos de 
subscrição”: a) permuta; b) conferência ao capital de outras pessoas 

-
ria, a não ser a pessoas que sejam seus herdeiros necessários; e) aliena-
ção do “objeto” em conjunto com um ou mais bens, por um preço 
global; f) alienação do “objeto” que preveja contraprestação total ou 

-
quer outro ato que possa elidir, afastar ou excluir o direito de preferên-
cia de que ora se trata. § 5º - O acionista deverá informar aos demais 
acionistas, imediatamente, por escrito, acompanhado de cópia dos 
respectivos instrumentos contratuais qualquer promessa de “aliena-
ção”, oneração ou gravame de suas “ações” e/ou de seus “direitos de 
subscrição”. § 6º - Serão nulas e sem efeito (inclusive perante a Com-

constrição que tenham por objeto as “ações” e/ou os respectivos “direi-
tos de subscrição”, se realizadas sem a expressa observância de todos 
os termos e condições previstos neste artigo. Fica vedado aos adminis-
tradores da Companhia efetuar as anotações, averbações ou registros 
dos atos que infringirem as disposições deste artigo. § 7º -  Indepen-
dentemente do disposto no § 6º retro, as obrigações dos acionistas pre-

-
-

quer outra ação ou medida legal (incluindo a cobrança de perdas e da-
nos) às quais possa fazer jus. Capítulo IV - Assembleias Gerais dos 
Acionistas: Art. 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 

social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigi-
rem. § 1º - A mesa da Assembleia Geral será composta de um Presiden-
te e de um Secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição 
e este nomeado pelo Presidente da Assembleia Geral, a quem compete 
dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reu-
niões. § 2º
para que possam comparecer às Assembleias, deverão fazer a entrega 
dos respectivos instrumentos de representação ou mandato na sede da 
sociedade, até 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião. § 3º - Quin-

-
dos. Art. 7º - Nas subscrições de aumento de capital, quando houver 

-
cio, se não estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de 
um dos dois seguintes eventos que antes ocorrer: a) primeira publica-
ção da ata ou do extrato de ata que contiver a deliberação de aumento 

quando este for feito pela administração. Capítulo V - Administra-
ção: Art. 8º - A Companhia será administrada por uma Diretoria com-

(um) ano, podendo ser reeleitos. § 1º - Findos, normalmente os manda-
tos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Direto-
res eleitos. § 2º
Assembleia Geral e sua divisão entre os respectivos membros será de-
terminada em reunião da Diretoria. § 3º - Na ausência ou impedimento 
de qualquer dos Diretores, suas atribuições serão exercidas pelo Dire-
tor que dentre os demais seja escolhido e designado pelo Diretor-Presi-
dente. § 4º - Observado o disposto no caput deste artigo, no caso de 
mais de 1 (uma) vaga na Diretoria, será convocada Assembleia Geral, 

Diretor com mandato coincidente ao do Diretor remanescente. § 5º - A 
Diretoria se reunirá sempre que necessário, mediante convocação de 
qualquer de seus membros e com a presença da maioria deles, cabendo 
ao Diretor-Presidente presidir as reuniões e, na sua ausência, a qual-
quer Diretor que for escolhido na ocasião. Art. 9º - Além de presidir as 
reuniões da Diretoria, compete ao Diretor-Presidente: a) exercer a su-
pervisão da administração geral da Companhia, coordenando as ativi-

dades dos demais Diretores; b) representar a Diretoria perante a As-
sembleia Geral da Companhia; e c) alienar bens do ativo permanente 
da Companhia, constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 
obrigações de terceiros. Art. 10 - Para prática dos atos a seguir arrola-
dos será competente qualquer dos Diretores assinando isoladamente, 
ou um procurador nomeado na forma do art. 12: a) representar a Com-

-
rios), podendo abrir, movimentar e encerrar conta-corrente ou de pou-
pança; fazer retiradas, dar ordens de pagamento, assinar cheques;  efe-

-
-
-

nético e respectiva senha, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos de 
contas, talões de cheques; reconhecer e/ou contestar saldos; receber 

-
ceber quitações; emitir, assinar, endossar, descontar cheques; receber 
juros e correções monetárias; atualizar cadastros; assinar todos os do-

b) 
emitir promissórias ou aceitar letras de câmbio de valor equivalente a 
até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), valor de alçada este a 
ser corrigido mensalmente, de acordo com a variação do IGP-M ocor-
rida a partir de 1º de maio de 2010.  Acima desse limite, deverá haver 
autorização expressa da Assembleia Geral; c) assinar quaisquer instru-
mentos, sem limitação decorrente de seu valor, que sejam garantidos 
por caução de duplicatas de emissão da Companhia; d) assinar borde-

e) exercer os respectivos direitos que decor-
rem da posição de Companhia como sócia, acionista ou participante 
em outras sociedades, inclusive de voto e o de subscrição de aumento 
de capital; f)
cobrança, desconto e caução; g) endossar cheques para depósito em 
conta da Companhia; h) constituir mandatários judiciais da Compa-

-
ponentes do quadro de advogados da Companhia ou de suas controla-
das ou controladoras, autorizando-os, também, a nomear prepostos da 
Companhia; i) nomear prepostos da Companhia para representá-la em 
quaisquer questões perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 
843, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo que tal nomea-

-
terior; j) representar a Companhia em assuntos de rotina perante quais-
quer repartições e autoridades federais, estaduais ou municipais, Insti-
tuto Nacional de Seguridade Social – INSS e quaisquer outras institui-
ções da administração pública direta, indireta ou descentralizada; l) 
assinar, no local apropriado dos cheques emitidos pela Companhia, a 

m) representar 
a Companhia na execução ou na assinatura de atos, na forma de espe-

n) representar a Companhia 
Art. 11 - 

Todos os demais atos, contratos e documentos não mencionados no 
artigo 10 acima, que criem obrigações para a Companhia ou que exo-
nerem terceiros de obrigações para com ela e que não dependam de 
prévia autorização da Assembleia Geral, nos termos deste estatuto so-
cial, serão de competência do Diretor-Presidente, assinando isolada-

-

art. 12. Art. 12 - O Diretor-Presidente, assinando isoladamente, ou os 
-

atos ou operações que poderão praticar e a respectiva duração, a qual 
poderá ser por prazo indeterminado apenas nos casos de mandato judi-
cial ou para defesa dos interesses sociais em processos administrativos. 
Capítulo VI - Conselho Fiscal: Art. 13. A Companhia terá um Conse-
lho Fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplen-

-
cios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral que eleger os 

Parágrafo único - 
Os Conselheiros Fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos 

suplentes. Capítulo VII - Exercício Social – Demonstrações Finan-
ceiras e Distribuição dos Resultados: Art. 14 - 
duração de 1 (um) ano e terminará em 31 de dezembro. Parágrafo 
único - -
odos menores e, por decisão da Diretoria, declarar dividendos interme-
diários à conta do lucro apurado nesses balanços e de lucros acumula-
dos ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou se-
mestral. Art. 15 - -

também, às seguintes normas: a) satisfeitos os requisitos e limites le-
gais, os administradores da Companhia terão direito a uma participa-

-
toria decidirá sobre a distribuição desta quota entre Diretores; e b) do 

constituição da reserva legal de que trata o art. 193 da Lei nº 6.404/76, 
de 15.12.1976. Art. 16 - A Companhia distribuirá, entre todas as espé-
cies de suas ações em circulação, como dividendo obrigatório, 25% 

termos do artigo 202 da lei 6.404, de 15.12.1976. Art. 17 - Após as 

levado à conta de uma reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do 
capital, para renovação e ampliação de instalações e para investimen-

sociais, ou terá outra destinação que, pela Assembleia Geral, lhe for 
dada. Capítulo VIII - Dissolução, Liquidação e Extinção: Art. 18 - 
A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos 
previstos em lei. Art. 19 - A Companhia poderá se transformar numa 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Os acionistas re-
nunciam ao direito de retirada, se e quando ocorrer tal transformação. 
Mesa - Carlos Aurélio Martins Pimentel - Secretário; Ivan Müller 
Botelho - Presidente. 
empresa Itacatu S/A, de nire 3130000811-8 e protocolado sob o núme-
ro 19/198.644-5 em 09/05/2019, encontra-se registrado na JUCEMG 
sob o número 7297804, em 10/05/2019. O ato foi deferido digitalmente 

 ComPANHiA urBANiZADorA E DE 
HABiTAÇÃo DE BELo HoriZoNTE

lICITaçÃo urBEl/sMoBI 007/2019-TP
ProCEsso n .º 01 .170 .710/18-03

CIrCular Nº 1

objeto: serviços e obras para implantação de cobertura metálica no 
Centro de saúde da Comunidade dandara .

a Comissão Permanente de licitação da Companhia urbanizadora 
e de Habitação de Belo Horizonte – urBEl/secretaria Municipal 
de obras e Infraestrutura – sMoBI, nomeada pela Portaria Conjunta 
sMoBI/urBEl nº . 01/2019, comunica aos interessados na licitação 
em referência a seguinte retificação no edital: onde se lê na descrição do 
item 44 .01 .02 apêndice IV do edital “#ref!”, leia-se“ENGENHEIro 
INTErMEdIÁrIo” .

Conforme previsto no item 4 .3(orçamento) do ProJETo BÁsICo da 
lICITaçÃo – aNEXo I do edital, a descrição de todos os itens do edi-
tal pode ser consultada no site https:// prefeitura .pbh .gov .br/sudecap/
composicao-de-precos .

Em razão da retificação não afetar a formulação das propostas, fica 
mantida a data de 21 de maio de 2019, às 9h30min, para sessão de 
abertura da licitação .

Belo Horizonte, 10 de maio de 2019 .
 Patrícia de Figueiredo e Paula

Presidente da Comissão Permanente de licitação
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CoNSorCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SANEAmENTo BASiCo DA ZoNA DA mATA, 

CNPJ: 10 .331 .797/0001-63 – EXTraTo dE dECIsÃo E CoNVo-
CaçÃo - o CIsaB ZM torna público que foi exarada decisão em 
14/05/2019 concluindo pela INaPTIdÃo do candidato Júlio César 
Gonçalves para assinatura de contrato administrativo por excepcional 
interesse público para o cargo de ajudante administrativo, nos termos 
do edital de Processo seletivo 001/2019, conforme laudo médico expe-
dido em 13/05/2019 . a decisão encontra-se disponível para consulta 
em sua íntegra na sede do CIsaB . Fica ainda, neste ato, convocada a 
2º colocada para o cargo de ajudante administrativo, Maria aparecida 
Pereira, inscrição nº 039, para apresentação de documentos e assinatura 
do contrato no prazo de 03 dias, conforme prazo da primeira convoca-
ção . Informações complementares podem ser solicitadas pelo e-mail 
secretaria@cisab .com .br . Ângelo Chequer . Presidente .
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 DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG – 

EXTraTo dE CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº 019/2019 – 
Processo 005/2018 – Concorrência Pública 001/2018 – objeto: Pres-
tação de serviços de obra de Engenharia para construção de adutora 
de água tratada ligando a Estação de Tratamento de Água ao bairro 
Paraíso, com mão de obra e materiais inclusos, no município de Ponte 
Nova/MG, de acordo com o Termo de referência / Projeto Básico / 
Memorial descritivo / Planilha de Execução, cronogramas e planilhas 
anexos, atendendo o disposto na lei nº 8 .666/93 e posteriores altera-
ções . Contratada: d’ÁusTrIa ENGENHarIa E sErVIços lTda 
– CNPJ nº01 .200 .714/0001-06 . Valor Total: r$ 1 .414 .738,01 – Ponte 
Nova (MG), 14 de maio de 2019 . anderson roberto Nacif sodré/dire-
tor Geral . 
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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