6

PRIMEIRO PLANO
HOJE EM DIA

/

17 JUL 2021

BELO HORIZONTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 130/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal,
Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público que por motivos de modificações
do Edital, os procedimentos relativos à Licitação – Tomada de
Preços nº 011/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de
serviços na área de engenharia incluindo mão de obra, materiais
e disponibilização de equipamentos necessários para execução
de Projeto de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico da antiga
sede da Prefeitura Municipal de Varginha-MG, fica redesignada
a data de 06/08/2021 às 14h00, para a sessão de abertura dos
Envelopes, devendo as empresas interessadas protocolarem seus
Envelopes até às 13h30 da referida data (06/08/2021), junto ao
Departamento de Suprimentos do Município.
Varginha(M.G.), 14 de abril de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO - Prefeito Municipal
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada às 13 horas do dia 25 de maio de 2020, exclusivamente
digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Companhia, na Rua
Fernandes Tourinho, 147, sala 402, bairro Savassi, CEP 30112-000, na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos
termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, mediante notificação prévia,
por escrito, entregue aos membros do conselho de administração. 3. PRESENÇA:
Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos
termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia. 4. MESA: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme
de Biagi Pereira. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as informações financeiras
trimestrais da Companhia relativas ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de
março de 2020. 6. DELIBERAÇÕES: Os membros do conselho de administração
presentes deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos
membros presentes, as informações financeiras trimestrais da Companhia relativas
ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020, ficando a Diretoria da
Companhia autorizada a divulgar tais informações, na forma da legislação aplicável.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
reunião às 14h, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Mesa:
Presidente: Alessandro Giuseppe Carlucci; e Secretário: Guilherme de Biagi Pereira.
Conselheiros presentes de forma remota: Alessandro Giuseppe Carlucci, José
Ernesto Beni Bologna, Alexandre Café Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Luiza
Helena Trajano Inácio Rodrigues, Luiz Fernando Giorgi e Paula Bellizia. Confere com
a original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 25 de maio de 2020. Mesa:
Alessandro Giuseppe Carlucci - Presidente; Guilherme de Biagi Pereira - Secretário

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15 horas do dia 30 de março de 2020,
no escritório da Companhia localizado na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio
Grande do Sul, na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nº 108, CEP 93700-000. 2.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos
membros em exercício do Conselho Fiscal. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos
membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia, fisicamente ou por meio
de videoconferência, teleconferência ou por qualquer outro meio de comunicação
que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as
demais pessoas presentes à reunião, nos termos do item 16 do Regimento Interno do
Conselho Fiscal. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Martin da Silva Gesto
e secretariados pelo Sr. Rafael Sachete da Silva. 5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os
membros do conselho fiscal da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) opinar sobre a alteração da proposta da administração para destinação
dos resultados da Companhia relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2019; e (ii) opinar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para
o exercício de 2020 6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes
na ordem do dia, os membros do conselho fiscal presentes deliberaram o quanto
segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade, opinião favorável à alteração da proposta da
administração para destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício
encerrado 2 em 31 de dezembro de 2019, para propor a retenção de parcela do lucro
líquido do exercício para execução de orçamento de capital, nos termos do art. 196
da Lei n∫ 6.404/76, em substituição à prévia proposta desta administração constante
das Demonstrações Financeiras da Companhia divulgadas em 4 de março de 2020.
6.1.1. Consignar que a alteração ora avaliada ocorre de acordo com os planos de
ação e contingência da Companhia no contexto dos avanços e desdobramentos do
COVID-19, para fazer frente às aplicações descritas no orçamento de capital 6.2.
Aprovar, por unanimidade, opinião favorável à proposta de orçamento de capital da
Companhia para o exercício de 2020. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho Fiscal presentes.
Mesa: Martin da Silva Gesto – Presidente; e Rafael Sachete da Silva. – Secretário.
Conselheiros que participaram remotamente: Martin da Silva Gesto, Clóvis José
Ceretta, Ricardo Gus Maltz. Confere com original lavrada em livro próprio. Campo
Bom/RS, 30 de março de 2020. Mesa: Martin da Silva Gesto - Presidente; Rafael
Sachete da Silva - Secretário. Membros do Conselho Fiscal presentes: Martin da
Silva Gesto - Clóvis José Ceretta - Ricardo Gus Maltz.
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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09 horas e 30 minutos do dia 20 de fevereiro
de 2020, no escritório da Companhia localizado na Cidade de Campo Bom, Estado
do Rio Grande do Sul, na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nº 108, CEP
93700-000. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença da
totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal. 3. PRESENÇA: Presente a
totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia. 4. MESA:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Martin da Silva Gesto e secretariados pelo
Sr. Rafael Sachete da Silva. 5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho
Fiscal para deliberar a respeito da apreciação as Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a Destinação do Resultado
da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 6.
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal deliberaram o quanto segue: 6.1.
Opinar, por unanimidade dos votos, favoravelmente às Demonstrações Financeiras
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas
do relatório de revisão do auditor independente, conforme cópia que fica arquivada
na sede da Companhia; bem como a Destinação dos Resultados apurados no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 6.1.1. Emitir parecer a respeito
das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, acompanhadas do relatório de revisão do auditor independente,
nos termos do Anexo à presente, e da Destinação do Resultado apurado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho
Fiscal presentes. Mesa: Martin da Silva Gesto – Presidente; e Rafael Sachete da Silva
– Secretário. Conselheiros Presentes Fisicamente: João Luiz Trindade Telles da Silva
e Ricardo Gus Maltz; Conselheiro Presente de forma remota: Martin da Silva Gesto.
Confere com original lavrada em livro próprio. Campo Bom/RS, 20 de fevereiro de
2020. Mesa: Martin da Silva Gesto - Presidente; Rafael Sachete da Silva - Secretário.
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 13 horas e 30 minutos do dia 29 de junho
de 2020, no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar, Bairro Itaim
Bibi, CEP 04571-010. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada por estarem
presentes todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo
17, parágrafo único do estatuto da Companhia. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade
dos membros do conselho de administração da Companhia, fisicamente ou por meio
de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 20 do estatuto
social da Companhia. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro
Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira. 5. ORDEM
DO DIA: Reuniram-se os membros do conselho de administração da Companhia
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o 4º Programa de Outorga de
Ações Restritas a administradores ou empregados da Companhia, ou outra sociedade
sob o seu controle, selecionados pelo Conselho de Administração da Companhia,
de acordo com os termos previstos no Plano de Ações Restritas (“4º Programa de
Outorga”); (ii) celebração dos Contratos de Outorga de Ações Restritas entre os
Beneficiários – 4º Programa e a Companhia; (iii) a autorização para a diretoria da
Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas
na Reunião do Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das
matérias constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: 6.1. Aprovar o 4º
Programa de Outorga, nos termos do Plano de Ações Restritas da Companhia, cuja
cópia fica arquivada na sede da Companhia. 6.2. Aprovar a celebração dos Contratos
de Outorga de Ações Restritas entre a Companhia e os Beneficiários – 3º Programa,
nos termos do Plano de Ações Restritas e do 4º Programa de Outorga. 6.3. Autorizar
os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação
das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, aqueles necessários à
realização dos registros nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os membros do Conselho de Administração fisicamente presentes. Mesa:
Alessandro Giuseppe Carlucci (Presidente) e Guilherme de Biagi Pereira (Secretário).
Conselheiros fisicamente presente: Alessandro Giuseppe Carlucci, José Ernesto Beni
Bolonha, Guilherme Affonso Ferreira, Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Juliana
Rozenbaum, Alexandre Café Birman e Luiz Fernando Giorgi. Confere com original
lavrada em livro próprio São Paulo, 29 de junho de 2020. Mesa: Alessandro Giuseppe
Carlucci - Presidente; Guilherme de Biagi Pereira - Secretário.

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10 horas do dia 28 de fevereiro de 2020, no
escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.571010. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, por estarem presentes todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia, fisicamente, nos termos do art.
17, Parágrafo Único, do estatuto da Companhia. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 20 do
estatuto da Companhia. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro
Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira. 5. ORDEM
DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para deliberar a respeito das seguintes ordem do dia: (i) apreciar as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas, do relatório do
auditor independente, o relatório da administração e as contas dos administradores
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com parecer
favorável emitido pelo Conselho Fiscal e a serem submetidos e à Assembleia Geral
Ordinária de 2020 da Companhia (“AGO 2020”); (ii) a proposta de destinação do
resultado da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
e (iii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações anteriores. 6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das
matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
presentes deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade, com abstenção
do Sr. Alexandre Café Birman, as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas das notas explicativas, do relatório do auditor independente, o relatório
da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, com parecer favorável emitido pelo Conselho
Fiscal, e a ser submetidas ao exame, discussão e votação da AGO 2020, nos termos da
legislação aplicável. 6.1.1. Consignar que as Demonstrações Financeiras da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas
das notas explicativas, do relatório do auditor independente e do parecer do Conselho
Fiscal, bem como o relatório da administração e as contas dos administradores serão
publicados oportunamente, nos termos da legislação aplicável. 6.2. Aprovar a proposta
de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, conforme relatório arquivado na sede da Companhia, o qual será
submetido à apreciação da Assembleia Geral Ordinária e fará parte do material a ser
divulgado pela Companhia juntamente com os documentos referidos no item 6.1
acima. 6.3. Autorizar, por unanimidade, os administradores da Companhia a praticarem
todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nos termos dos itens
acima. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Mesa: Presidente:
Alessandro Giuseppe Carlucci; e Secretário: Guilherme de Biagi Pereira. Conselheiros
presentes de forma remota: Alessandro Giuseppe Carlucci, José Ernesto Beni Bologna,
Alexandre Café Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Luiza Helena Trajano Inácio
Rodrigues, Luiz Fernando Giorgi e Paula Bellizia. Confere com a original lavrada em
livro próprio. São Paulo/SP, 28 de fevereiro de 2020. Mesa: Alessandro Giuseppe
Carlucci - Presidente; Guilherme de Biagi Pereira - Secretário
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 223/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 204/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com
sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo,
torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo objeto constituise da aquisição de material ambulatorial, mediante as condições
estabelecidas em Edital. Data da Sessão Pública: 28 / 07 / 2021 às
08h00. Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município –
Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 – 9512. Aquisição do Edital: Mediante
acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa -> Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO - Prefeito Municipal

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de junho de 2020, às 16 horas, no
escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º
andar. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do
artigo 17, Parágrafo Único, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração. 3. Presença: Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 20 do Estatuto Social.
4. Mesa: Presidente, o Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci. Secretário, o Sr. Guilherme
de Biagi Pereira 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de
Administração para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a transferência de ações
de emissão da Companhia mantidas em tesouraria em razão da aquisição do direito
ao recebimento das ações outorgadas para determinados beneficiários no âmbito do
Plano de Outorga de Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de junho de 2017 (“Plano”); e (ii) a autorização para os diretores
da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação
anterior. 6. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do
dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto
segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade, a transferência de ações, mantidas em
tesouraria da Companhia, para determinados beneficiários que adquiriram direito
ao recebimento de ações outorgadas no âmbito do Plano, conforme relação que
fica arquivada na sede da Companhia, a ser realizada até 30 de junho de 2020,
observadas as demais condições estabelecidas nos termos do Plano e nos respectivos
Contratos de Outorga. 6.1.1. Consignar que será transferido aos beneficiários,
conforme deliberação aprovada no item 6.1 acima, o número de ações indicado na
relação que fica arquivada na sede da Companhia. 6.2. Aprovar, por unanimidade,
a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários
para efetivação da deliberação anterior. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação
Da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse
se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 10 de junho de
2020. Mesa: Alessandro Giuseppe Carlucci - Presidente; Guilherme de Biagi Pereira Secretário Conselheiros Presentes: Alessandro Giuseppe Carlucci; José Ernesto Beni
Bolonha; Guilherme Affonso Ferreira; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Juliana
Rozenbaum; Alexandre Café Birman; Luiz Fernando Giorgi.

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11 horas do dia 20 de maio de 2020,
exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada no escritório da
Companhia localizado na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na
Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nº 108, CEP 93700-000. 2. CONVOCAÇÃO:
Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros em
exercício do Conselho Fiscal. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros em
exercício do Conselho Fiscal da Companhia. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Martin da Silva Gesto e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira. 5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do conselho fiscal da Companhia para
deliberar sobre: (i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) eleição
do Secretário do Conselho Fiscal da Companhia (iii) as informações financeiras
trimestrais da Companhia relativas ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de
março de 2020. 6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal deliberaram
o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade dos votos, nos termos do item 8
do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a eleição do Sr. Martin da Silva Gesto,
brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Bento Gonçalves, n.º 1.515, apartamento 1.207,
torre C, CEP 90650-002, portador da Carteira de Identidade RG n.º 1038944565 (SSP/
RS), inscrito no CPF sob o n.º 004.401.430-98, para ocupar o cargo de Presidente do
Conselho Fiscal da Companhia, com gestão até a Assembleia Geral Ordinária que
examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. 6.2.
Aprovar, por unanimidade dos votos, nos termos do item 13 do Regimento Interno
do Conselho Fiscal aprovado pela deliberação 6.1 acima, a eleição do Sr. Guilherme
de Biagi Pereira, brasileiro, união estável, economista, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rosa Gaeta Lazara, nº 93, apto
192B, CEP 04.570-050, portador da Carteira de Identidade RG n.º 338309147,
expedido pela SSP, inscrito no CPF sob o n.º 366.274.328-03, para ocupar o cargo
de Secretário do Conselho Fiscal da Companhia. 6.3. Opinar, por unanimidade dos
votos, favoravelmente às informações financeiras trimestrais da Companhia relativas
ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020, acompanhadas do
relatório de revisão especial do auditor independente, conforme cópia que fica
arquivada na sede da Companhia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho Fiscal presentes.
Mesa: Martin da Silva Gesto – Presidente; e Guilherme de Biagi Pereira. Presentes de
forma remota os conselheiros: Martin da Silva Gesto, João Luiz Trindade Telles da Silva
e Ricardo Gus Maltz. Confere com original lavrada em livro próprio. Campo Bom/
RS, 20 de maio de 2020. Mesa: Martin da Silva Gesto - Presidente; Guilherme de
Biagi Pereira - Secretário. Membros do Conselho Presentes: Martin da Silva Gesto
João Luiz Trindade Telles da Silva - Ricardo Gus Maltz.
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BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI

AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, para conhecimento
de todos, que fará realizar a CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 - Processo Administrativo
nº 030/2021 - Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021, em conformidade com a Lei 8.666/
1993, Decisão/TCU nº 656/1995. Os documentos previstos no instrumento convocatório
deverão ser protocolados a partir do dia 19/07/2021 até o dia 27/07/2021, na sede da
Prefeitura Municipal de Itanhomi (Departamento de Licitações), das 7:00 às 11:00 e das
12:00 às 16:00 h, sito à Av. JK, 91 - Centro - Itanhomi/MG - CEP: 35.120-000. O objeto do
presente edital é o credenciamento de profissional médico (pessoa física) para prestação
de serviços médicos junto à Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento à pandemia
de CORONAVÍRUS (COVID-19). O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no site oficial
da prefeitura: www.itanhomi.mg.gov.br. Para maiores esclarecimentos entre em contato
com o Departamento de Licitações (E-mail: itanhomiprefeitura@gmail.com). Prefeitura
Municipal de Itanhomi, 15/07/2021. José Carlos de Lima - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 079/2021. Processo SEI nº: 2300.01.0141258/202110. O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG torna
público que fará realizar, através da Comissão Permanente
de Licitação, às 09:00hs (nove horas) do dia 24/08/2021, em
seu edifício-sede, à Av. dos Andradas, 1.120, sala 1009, nesta
capital, CONCORRÊNCIA Recuperação funcional do pavimento
na rodovia CMG-367, no trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina, com 30,40 km de extensão. A execução dos serviços
descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 8ª URG do
DER/MG – DIAMANTINA, de acordo com edital e composições
de custos unitários constantes do quadro de quantidades, que
estarão disponíveis no endereço acima citado e no site www.der.
mg.gov.br, a partir do dia 19/07/2021. A entrega dos envelopes
de proposta e documentação deverá ser realizada até às 17:00hs
(dezessete horas) do dia 23/08/2021 na forma prevista no Edital,
no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DER/MG. A visita
técnica ocorrerá nos dias 05/08/2021 e 06/08/2021, mediante
agendamento. Informações complementares poderão ser obtidas
pelo telefone 3235-1272 ou pelo site acima mencionado.

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 081/2021. Processo SEI nº: 2300.01.0139872/2021-87.
O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG torna público que
fará realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, às
09:00hs (nove horas) do dia 20/08/2021, em seu edifício-sede, à
Av. dos Andradas, 1.120, sala 1009, nesta capital, CONCORRÊNCIA
Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-010, trecho
Rua Lateral/Pista do Move (Estação Risoleta Neves - Estação
Morro Alto), com extensão de 4,80 km. A execução dos serviços
descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 01ª URG do
DER/MG – BELO HORIZONTE, de acordo com edital e composições
de custos unitários constantes do quadro de quantidades, que
estarão disponíveis no endereço acima citado e no site www.der.
mg.gov.br, a partir do dia 19/07/2021. A entrega dos envelopes
de proposta e documentação deverá ser realizada até às 17:00hs
(dezessete horas) do dia 19/08/2021 na forma prevista no Edital,
no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DER/MG. A visita
técnica ocorrerá nos dias 03/08/2021 e 04/08/2021, mediante
agendamento. Informações complementares poderão ser obtidas
pelo telefone 3235-1272 ou pelo site acima mencionado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021
REGISTRO DE PREÇOS N° 086/2021 - UASG 984305
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de
empresas para prestação de serviços de sondagem a percussão D=2 ½ com medida SPT para
atender à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Data de realização: 29 de julho de 2021,
às 13h. Valor estimado: R$ 91.599,86. Disponibilidade do Edital: sede da Prefeitura Municipal
de Cataguases/MG na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, por e-mail no seguinte
endereço: pregaocataguases@gmail.com e pelo portal de compras do Governo Federal:
www.comprasgovernamentais.gov.br. Todas as referências de tempo obedecerão ao horário
de Brasília. Informações através do e-mail acima. Cataguases, 12 de julho de 2021. José
Henriques - Prefeito de Cataguases.
AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021
REGISTRO DE PREÇOS N° 087/2021 - UASG 984305
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica a todos os
interessados que se encontra SUSPENSA a abertura do Processo Licitatório nº 124/2021 na
modalidade Pregão Eletrônico n° 053/2021, Registro de Preços n° 087/2021, Tipo menor preço por
item, para registrar preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de patrulha
mecanizada e envasadora de embalagem flexível para atender à Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, que estava marcado para o dia 21 de julho de 2021 às 9h no Compras Governamentais,
devido a retificações a serem feitas no termo de referência. Os interessados poderão adquirir o edital
através do site www.cataguases.mg.gov.br e qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 34221066, ramal 214, 219 e 241 ou através do e-mail licitacao@cataguases.mg.gov.br. Cataguases, 15
de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de Cataguases.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021
REGISTRO DE PREÇOS N° 101/2021 - UASG 984305
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas
para aquisição de materiais de construção e elétrico para manutenção de diversos setores da
Secretaria de Saúde. Data de realização: 10 de agosto de 2021, às 9h. Valor estimado: R$ 102.734,05
Disponibilidade do Edital: sede da Prefeitura Municipal de Cataguases/MG na Praça Santa Rita,
462, Centro, Cataguases/MG, por e-mail no seguinte endereço: pregaocataguases@gmail.com e
pelo portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Todas as
referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília. Informações através do e-mail acima.
Cataguases, 12 de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de Cataguases.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO PARÁ
Extrato de Revogação do Processo
Licitatório
nº
025/2021,
Concorrência nº 001/2021. Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para execução de obra
de ampliação do CEMEI Abda
Penna Duarte conforme projeto
básico anexo a este edital, incluindo
o fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra. São
Gonçalo do Pará, 16 de julho de
2021. Osvaldo de Souza Maia Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial - nº 094/2021
O Município de Nova Lima torna
público, que fará realizar o Pregão Presencial - nº 094/2021.
Licitação Exclusiva - ME/EPP
LC 123/06. Objeto: Aquisição de
EPI’s para atendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Data de realização 29/07/2021 às
09:00 h. O edital poderá ser retirado no site www.novalima.mg.gov.
br, em Portal da Transparência/
Publicações.
Nova Lima, 16 de julho de 2021.
A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica a todos os
interessados que fará no dia 03 de agosto de 2021 às 9h no Salão Nobre Humberto Hardman
Henriques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, a abertura do Processo
Licitatório nº 111/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 041/2021, Tipo menor preço por item,
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos
(novos) Multifuncionais para Reprografia, Impressão e digitalização incluindo manutenção técnica
preventiva e corretiva, peças necessárias às manutenções, e o fornecimento de suprimentos
necessários à prestação dos serviços, instalação e treinamento para utilização para atender a diversos
setores da Prefeitura de Cataguases/MG. Valor estimado: R$ 136.120,00. Os interessados poderão
adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes e qualquer dúvida entrar em
contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 e 247 ou através do e-mail:
pregaocataguases@gmail.com. Cataguases, 12 de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de
Cataguases.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica a todos os
interessados que fará no dia 04 de agosto de 2021 às 9h no Salão Nobre Humberto Hardman
Henriques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, a abertura do Processo
Licitatório nº 136/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 045/2021, Registro de Preços nº 097/
2021, Tipo menor preço, para registrar preços para futura e eventual contratação de empresas
especializadas em prestação de serviços de locação de UTI Adulto e Neonatal para atendimento às
demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Valor estimado: R$ 381.020,00. Os interessados poderão
adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes e qualquer dúvida entrar em
contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 e 247 ou através do e-mail:
pregaocataguases@gmail.com. Cataguases, 12 de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de
Cataguases.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica a todos os
interessados que fará no dia 04 de agosto de 2021 às 13h no Salão Nobre Humberto Hardman
Henriques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, a abertura do Processo
Licitatório nº 137/2021 na modalidade Tomada de Preços nº 004/2021, Tipo menor preço, para
contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de transporte escolar referente
à rota Sereno - Zona Rural - linha 1 por 12 meses, sendo 200 dias letivos obedecendo o calendário
escolar. Valor estimado: R$ 123.333,32. Os interessados poderão adquirir o edital através do site:
www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes e qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-1066,
ramal 219, 241, 223 e 247 ou através do e-mail: licitacaopmcataguases@gmail.com. Cataguases, 12
de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de Cataguases.
PROCESSO L ICITATÓRIO Nº 142/2021
TOM A DA DE P R EÇOS N º 005/2 021
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques comunica a todos os
interessados que fará no dia 12 de agosto de 2021 às 9h no Salão Nobre Humberto Hardman
Henriques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, a abertura do Processo
Licitatório nº 142/2021 na modalidade Tomada de Preço nº 005/2021, Tipo Menor Preço Global, para
contratação de empresa para construção da praça no bairro Taquara Preta. Valor estimado: R$
238.237,84. Os interessados poderão adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/
licitacoes e qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail: licitacao@cataguases.mg.gov.br.
Cataguases, 12 de julho de 2021. José Henriques - Prefeito de Cataguases/MG.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG
Aviso de Licitação – Pregão nº 0061/2021 - Processo 0177/2021.
Registro de preço para futuras aquisições de saibro limpo sem
impurezas. Data 29/07/2021 às 16:30 horas. O edital completo
encontra – se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br. Oziel
Gomes da Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG
Aviso de Publicação do Processo Licitatório n° 120/2021, Pregão n°73/2021.
Menor preço por item. Registro de preços para futura e eventual aquisição de
carnes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Secretária Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas e Secretaria Municipal de Educação. Data de Apresentação de
Envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 09/08/2021. O Edital encontra-se
na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro
Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Telefax: (35)36944021. Denilson Teixeira – Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MG
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE SISTEMA – PREGÃO ELETRONICO CUSTEADO
PELO MUNICÍPIO – O Município de Espera Feliz MG, nos termos
da Lei 8.666/93 e 10.520/02, vem abrir as empresas do ramo
pertinente ao objeto desta solicitação cotação, para o Objeto:
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA – PREGÃO
ELETRONICO
CUSTEADO
PELO
MUNICÍPIO. Maiores
esclarecimentos
pelo
email: compras@esperafeliz.mg.gov.br Departamento de Licitação e Compras.

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2020, às 11h30, no escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A.
(“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 3º andar, Itaim
Bibi, CEP 04571-010. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 17, Parágrafo Único, do
Estatuto da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Presença: Presente
a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, com a participação por meio de videoconferência ou
conferência telefônica, nos termos do art. 20 do Estatuto. 4. Mesa: Presidente, o Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci. Secretário, o
Sr. Guilherme de Biagi Pereira. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para
examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a alteração da proposta da administração para destinação dos resultados da Companhia
relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral,
para o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020; (iii) a nova proposta da administração, a ser submetida à
assembleia geral, para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) a proposta da
administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício
de 2020; (v) a convocação de Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) para deliberar sobre as demonstrações financeiras, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, sobre o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e sobre os itens (ii) a (iv) anteriores; (vi) a criação de programa de recompra de ações de emissão da Companhia,
para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento; e (vii) a autorização para os diretores da Companhia
praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores. 6. Deliberações: Após o exame e a discussão das
matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por
unanimidade, a alteração da proposta da administração para destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, para propor a retenção de parcela do lucro líquido do exercício para execução de orçamento de capital,
nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76, em substituição à prévia proposta desta administração constante das Demonstrações
Financeiras da Companhia divulgadas em 4 de março de 2020. 6.1.1. Consignar que a alteração ora aprovada ocorre de acordo com
os planos de ação e contingência da Companhia no contexto dos avanços e desdobramentos do COVID-19, para fazer frente às
aplicações descritas no orçamento de capital. 6.2. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de
orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 6.3. Aprovar,
por unanimidade, a nova proposta, a ser submetida à assembleia geral, para destinação do resultado da Companhia relativo ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em substituição à prévia proposta desta administração constante das
Demonstrações Financeiras da Companhia divulgadas em 04 de Março de 2020, como segue: A destinação para o lucro líquido
apurado, no valor de R$ 162.138.758,50 (cento e sessenta e dois milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais
e cinquenta centavos): (a) R$ 4.243.010,09 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, dez reais e oito centavos), à formação da
reserva legal, nos termos do art. 193, caput e § 1º, da Lei nº 6.404/76; (b) R$ 77.437.492,28 (setenta e sete milhões, quatrocentos e
trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), à reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A
da Lei nº 6.404/76; (c) R$ 27.841.090,22 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, noventa reais e vinte e dois centavos),
para a execução do orçamento de capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (d) R$ 52.617.165,91
(cinquenta e dois milhões, seiscentos e dezessete mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), correspondente ao valor
bruto distribuído a título de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio, já declarados e pagos os valores líquidos aos
acionistas, conforme deliberado em reuniões do conselho de administração realizadas em 24 de junho de 2019, 30 de setembro de
2019 e 27 de novembro de 2019. 6.4. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para fixação da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da
Companhia. 6.5. Aprovar, por unanimidade, a convocação da AGO para deliberar sobre as demonstrações financeiras, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, sobre o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e sobre as propostas aprovadas nos termos dos itens 6.2 a 6.4. anteriores. 6.5.1. Consignar que, nos termos e
prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as informações e os documentos relacionados à AGO serão oportunamente
divulgados aos acionistas. 6.6. Aprovar, por unanimidade, em conformidade com o artigo 6º do Estatuto da Companhia, atendidas as
exigências da Instrução CVM 567/2015 e demais disposições legais pertinentes, de programa, com vigência a partir de 4 de abril de
2020, para aplicação de lucros e/ou reservas disponíveis para a aquisição, pela Companhia, em uma única operação ou em uma série
de operações, de até 4.482.847 (quatro milhões, quatrocentas e oitenta e duas mil, oitocentas e quarenta e sete) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, observadas as limitações normativas, para a manutenção em tesouraria,
cancelamento ou alienação, nas condições indicadas a seguir (“Programa de Recompra”). As informações relativas ao Programa de
Recompra requeridas nos termos do Anexo 30-XXXVI à Instrução CVM 480/2009 são apresentadas no Anexo I à presente ata.
(a) Objetivo do Programa de Recompra. O Programa de Recompra tem por objetivo incrementar a geração de valor para os
acionistas da Companhia em razão do desconto atual das ações no mercado, por meio da aquisição das ações ordinárias de sua
própria emissão, para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação das ações no mercado ou sua destinação ao
eventual exercício de direitos no âmbito do plano de opção de compra de ações ou do plano de outorga de ações restritas da
Companhia, sem redução do capital social da Companhia, respeitado o disposto no § 1º do artigo 30 da Lei das S.A., e nas normas
enunciadas na Instrução CVM 567/15. (b) Ações em Circulação: Atualmente, nos termos do § 3º do art. 8º da ICVM 567/15, existem
44.828.478 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e vinte e oito mil, quatrocentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia em circulação no mercado (“Ações em Circulação”). (c) Ações em
Tesouraria: Atualmente, há 65.207 (sessenta e cinco mil, duzentas e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal mantidas
em tesouraria. (d) Quantidade de Ações a ser adquirida. A quantidade de ações a ser adquirida no âmbito do Programa de
Recompra estará limitada a 4.482.847 (quatro milhões, quatrocentas e oitenta e duas mil, oitocentas e quarenta e oito) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representativas de 10% do total de Ações em Circulação no
mercado nesta data, sendo que a efetiva recompra do número total de ações aprovado neste ato dependerá, dentre outros aspectos,
do número de ações em tesouraria mantidas pela Companhia no momento da negociação e o saldo das reservas disponíveis, de modo
a atender aos limites previstos no artigo 8º da Instrução CVM 567/15 e demais normas aplicáveis. (e) Prazo máximo para realização
das operações autorizadas. As negociações poderão ser realizadas pelo prazo de até 18 (dezoito) meses contados a partir de em 4
de abril de 2020, inclusive, e encerrando-se, portanto, em 4 de outubro de 2021, inclusive. (f) Lastro para as operações. As
operações de compra das ações realizadas nos termos do Programa de Recompra serão suportadas pelo montante global (i) das
reservas de lucro e de capital disponíveis, com exclusão da reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva especial de
dividendo não distribuído e da reserva de incentivos fiscais, conforme aplicável; e (ii) do resultado realizado do exercício em curso,
com a exclusão dos montantes a serem destinados à formação da reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva especial de
dividendo não distribuído e da reserva de incentivos fiscais e ao pagamento do dividendo obrigatório, conforme o caso, observado o
disposto na Instrução CVM 567/15. (g) Verificação dos recursos disponíveis: A existência de recursos disponíveis para lastrear as
operações de aquisição das próprias ações deverá ser verificada com base nas demonstrações contábeis anuais, intermediárias ou
trimestrais mais recentes divulgadas pela Companhia anteriormente à efetiva transferência, para a Companhia, da propriedade das
ações de sua emissão. (h) Medidas prudenciais assecuratórias: A utilização das demonstrações contábeis intermediárias e
informações financeiras trimestrais para lastrear as operações deverão observar, no mínimo, as seguintes medidas prudenciais
assecuratórias: (i) segregação dos valores que, caso fosse final de exercício social, teriam que ficar apartados para cobertura de
reservas necessariamente constituíveis e o montante que seria destinado ao dividendo obrigatório; (ii) realização das retenções
necessárias para garantir que os valores a serem utilizados para pagamento do dividendo obrigatório no final do exercício social e para
recomprar as ações estejam totalmente lastreados em lucros realizados; e (iii) análise do passado da Companhia quanto ao
comportamento típico do resultado na fase restante do exercício social e uma projeção para o resultado do exercício social em
andamento, submetendo tais informações ao Conselho de Administração. (i) Valores projetados do resultado do exercício: Em
nenhuma hipótese será admitida a utilização de valores projetados para o resultado de exercício em curso para lastrear as operações
realizadas no âmbito do Programa de Recompra. (j) Verificações da Diretoria: A Diretoria somente poderá efetivar as aquisições se
tiver tomado todas as diligências necessárias para assegurar que: (i) a liquidação de cada operação em seu vencimento é compatível
com a situação financeira da Companhia, não afetando o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento
do dividendo obrigatório; e (ii) na hipótese de verificação da existência de recursos disponíveis com base em demonstrações contábeis
intermediárias ou refletidas nos formulários de informações trimestrais – ITR, não há fatos previsíveis capazes de ensejar alterações
significativas no montante de tais recursos ao longo do restante do exercício social. (k) Preço e modo de aquisição: As operações de
aquisição serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o
momento e a quantidade de ações a ser adquirida, seja em uma única operação ou em uma série de operações, respeitando os limites
e demais regras previstos na regulamentação aplicável. (l) Instituições Intermediárias. As negociações serão realizadas com a
intermediação da Credit Suisse S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº
700, 10º, 12º e 14º andares, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04542-000, inscrita no CNPJ nº
42.584.318/0001-07. (m) Ações mantidas em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as ações, enquanto mantidas em
tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos e, consoante o § 2º do art. 10 da Instrução CVM 567/15, serão desconsideradas
no cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos na Lei das S.A. e na regulamentação do mercado de valores mobiliários.
(n) Alienação ou cancelamento do excesso de ações: As ações adquiridas nos termos deste Programa de Recompra poderão, a
critério do Conselho de Administração, ser destinadas ao exercício de direitos no âmbito do plano de opção de compra de ações ou
do plano de outorga de ações restritas da Companhia, sem redução do capital social da Companhia. A Companhia deverá cancelar
ou alienar as ações que excederem o saldo de lucros e reservas disponíveis, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da divulgação das
demonstrações contábeis, anuais e intermediárias ou informações financeiras trimestrais em que se apurar o excesso. (o) Bonificação
em ações, grupamento e desdobramento: Caso venha a ser aprovado qualquer grupamento, desdobramento ou bonificação em
ações da Companhia, o número de ações em tesouraria será alterado de maneira a corrigir a expressão numérica do volume das ações
de emissão própria em poder da Companhia, sem que isso tenha como consequência a modificação do saldo da conta patrimonial
que lastreou a aquisição. 6.7. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos
necessários para efetivar as deliberações anteriores. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 30 de março de 2020. Mesa: Alessandro Giuseppe Carlucci –
Presidente; Guilherme de Biagi Pereira – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Giuseppe Carlucci; José Ernesto Beni
Bolonha; Guilherme Affonso Ferreira; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Juliana Rozenbaum; Alexandre Café Birman; Luiz
Fernando Giorgi. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 30 de março de 2020. Mesa: Alessandro Giuseppe
Carlucci - Presidente; Guilherme de Biagi Pereira - Secretário.

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 293D-0D90-EFB0-A0A4.
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BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 044/2021, Pregão Presencial nº 022/2021, com abertura para o dia 02/08/2021
às 15:30 horas, Visando: Contratação de empresa para fornecimento de mesa vibratória
para fabricação de blocos, conforme especificações constantes no Termo de Referência em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de CaparaóMG, com exclusividade para Microempreendedores Individuais-MEI, Microempresas - ME
e Empresas de Pequeno Porte - EPP. O edital completo encontra-se à disposição na sede da
Prefeitura à Av. Américo V. de Carvalho, 120, Centro, Caparaó - MG, CEP 36.834-000 ou
através do site: www.caparao.mg.gov.br.
Diógenis da Silva Miranda - Prefeito Municipal. 21/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG
Pregão Presencial nº 060/2021. Torna público edital p/ Reg. Preços
eventual aquis. materiais de limpeza, higiene e utensílios p/ cozinha.
Abertura: 29/07/2021 às 09:00 horas. Informações/edital: (33) 3764-1252.
Jurandir. F. de J. Filho. Pregoeiro.
Pregão Presencial nº 061/2021. Torna público edital p/ Reg. Preços
eventual aquis. material médico hospitalar e odontológico p/ Unidades de
Saúde. Abertura: 30/07/2021 às 09:00 horas. Informações/edital: (33) 37641252. Jurandir. F. de J. Filho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 030/2021, Pregão Presencial nº 015/2021, com abertura para o dia 30/07/2021
às 15:00 horas, Visando: Registro de Preços para aquisição de Pedra de mão para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Obras. O edital completo encontra-se à disposição na
sede da Prefeitura à Av. Américo V. de Carvalho, 120, Centro, Caparaó - MG, CEP 36.834-000
ou através do site: www.caparao.mg.gov.br.
Diógenis da Silva Miranda - Prefeito Municipal. 21/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 040/2021, Pregão Presencial nº 018/2021, com abertura para o dia 30/07/2021
às 12:30 horas, Visando: Registro de Preços para aquisição de concreto betuminoso usinado
a quente - CBUQ para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. O edital
completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à Av. Américo V. de Carvalho, 120,
Centro, Caparaó - MG, CEP 36.834-000 ou através do site: www.caparao.mg.gov.br.
Diógenis da Silva Miranda - Prefeito Municipal. 21/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI/MG
O Município de Catuti/MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial SRP nº 39/
2021, no dia 30/07/2021, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura de Catuti/MG, localizada na
Praça Presidente Vargas, 01 - Centro - CEP: 39.526-000, tipo menor preço, objetivando
o registro de preços para a contratação exclusiva de ME/EPP ou equiparadas para a
aquisição de materiais de construção, ferramentas, elétricos e hidráulicos em geral. O
edital poderá ser solicitado na sede da Prefeitura ou pelo e-mail:
catutilicitacoes@gmail.com - Delermando do Nascimento França - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 043/2021, Pregão Presencial nº 021/2021, com abertura para o dia 02/08/2021
às 12:30 horas, Visando: Registro de Preços para aquisição de bloco de concreto para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Obras. O edital completo encontra-se à disposição na
sede da Prefeitura à Av. Américo V. de Carvalho, 120, Centro, Caparaó - MG, CEP 36.834-000
ou através do site: www.caparao.mg.gov.br.
Diógenis da Silva Miranda - Prefeito Municipal. 21/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG
Aviso de Licitação – Pregão nº 0060/2021 - Processo 0176/2021.
Registro de preço para futuras aquisições de combustíveis e
lubrificantes. Data 29/07/2021 às 13:30 horas. O edital completo
encontra – se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br. Oziel
Gomes da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA – MG
Pregão Presencial nº 28/2021
Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e aparelho
comodato para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de
Nova Era. Data: 02/08/2021, às 13:30 horas. Editais disponíveis
no site: www.novaera.mg.gov.br ou no Departamento de Compras:
Rua João Pinheiro, 91 – Centro.
Txai Silva Costa – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG
Aviso de Credenciamento Nº 004/2021 - O Município de Augusto de Lima/
MG torna público que fará realizar CREDENCIAMENTO Nº004/2021, de
empresas classificadas como restaurante estabelecidas no Município de
Augusto de Lima/MG para fornecimento de alimentação tipo marmitex, self
service, e demais condições estabelecidas no edital. Informações e edital
poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, na Av. Cel Pedro Pedras, 220,
Centro
Tele fax:
(38)
3758-1279
/
E-Mail
licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com – Fabiano Henrique dos Passos/
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ
Resposta impugnação, decisão sobre impugnação, Processo nº 045/2021
Concorrência nº 003/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução de obra de construção de portais no Município de São Gonçalo do Pará.
Sobre a impugnação ao edital apresentada pela empresa Conubra Construtora e
Urbanizadora Brasil Eireli pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº 26.673.783/0001-68, esta Presidente utiliza dos fundamentos de fato e de
direito apresentados no parecer da Procuradoria Municipal. No mérito, a
impugnação é julgada improcedente, São Gonçalo do Pará, 16 de julho de 2021.
Amanda Boldrini Goes

SINDICATO TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO DE JUIZ DE FORA E REGIÃO-SINTRAPOSTO-MG
CNPJ: 21.178.819/0001-13
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020 EM REAIS (R$)
RECEITAS OPERACIONAIS .....................................................................
471.692,21
RECEITAS FINANCEIRAS .........................................................................
18.541,92
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA..............................................................
4.383,01
DESPESAS OPERACIONAIS .....................................................................
736.896,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.........................................................................
43.574,68
DESPESAS FINANCEIRAS.........................................................................
1.906,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO ...................................................................
(296.526,37)
Juiz de Fora, 31 de dezembro de 2020
Paulo Guizzellini
Marcelino de Oliveira Ruela Neto
Luiz Geraldo Martinho
Presidente
Contador CRCMG 39137
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021
Objeto: Fornecimento eventual, a depender da necessidade e da
disponibilidade financeira, de material de uso e consumo e produtos para
higiene pessoal, para atendimento a Secretaria Municipal de Educação e
Esporte, com exclusividade de Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais.
Credenciamento: 10/08/2021, das 09hs às 09hs e 30min - Abertura: 10/
08/2021, às 09hs e 30min - Informações: Prefeitura Municipal, Praça
Coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9600.
Carangola/MG, 16/07/2021 - Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público o Extrato do Contrato n°
080/2021, referente ao Processo Licitatório nº 072/2021, Adesão à Ata de
Registro de Preços n° 004/2021. Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS 002-D/2021, REFERENTE AO PROCESSO 002/2021,
PREGÃO ELETRÔNICO PARAREGISTRO DE PREÇOS 001/2021, CUJO
OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, COM E SEM CONDUTOR, COM E SEM
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SEGURO OU
PROTEÇÃO VEICULAR E RASTREADOR; PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA
SUDENE - CIMAMS. Contratada: SANTO ANDRÉ TRANSPORTES E
SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.650.080/0001-35.
Valor: R$ 1.542.900,00 (um milhão quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos
reais). Vigência: 06/07/2021 a 06/01/2022.

TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A

CNPJ 13.780.714/0001-01 / NIRE 313.001.2494-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA/HORA/LOCAL/PRESENÇAS: No dia 23 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social
localizada nesta cidade de Belo Horizonte/MG, à Rua Professor Vieira de Mendonça, nº 770, Salas
311 e 312, Bairro Engenho Nogueira, CEP 31.310-260, foi aberta Assembléia Geral Ordinária da
TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A, com o comparecimento de seu único acionista,
SANSÃO HOLDING S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 32.266.866/000135, sediada na cidade de São Paulo/SP, na praça Dom José Gaspar, nº 134, Conjuntos 31, 33, 34,
91, 92, 93, 94, 111, 112, 113, República, CEP 01047-912, neste ato representado pelos Srs. Marcello
Santos Rachlyn (Diretor Presidente) e Camilo de Lelis Maciel Silva (Diretor Financeiro), dispensando
as formalidades de comunicação, consoante previsto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Inicialmente,
foi designado para presidir a assembléia o Sr. Marcello Santos Rachlyn, que convidou a mim, Camilo
de Lelis Maciel Silva, para secretariá-lo. Pelo presidente foi instalada a assembléia em sua primeira
convocação e lida a ordem do dia. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas dos administradores, e
examinar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
nos termos do art. 132, inciso I, da Lei 6.404/76. 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do
exercício, conforme art. 132, II, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÃO: 1) Após a leitura e discussão dos
documentos relacionados à ordem do dia, foram aprovadas pelo acionista, sem quaisquer ressalvas
ou restrições, as contas dos administradores, acompanhadas das Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, no qual foi apurado lucro de R$
13.305.598,25 (treze milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco
centavos). 2) Em conformidade com o disposto no art. 189 da Lei 6.404/76, foi deliberada a destinação
de R$ 2.201.552,22 (dois milhões, duzentos e um mil, quinentos e cinquenta e dois reais e vinte e
dois centavos) à título de Dividendos Obrigatórios, R$ 463.484,68 (quatrocentos e sessenta e três
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para a Reserva Legal, R$
6.604.656,66 (seis milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta
e seis centavos) para a Reserva de Lucros e de R$ 4.035.904,69 (quatro milhões, trinta e cinco mil,
novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), para amortização dos Prejuízos Acumulados.
ENCERRAMENTO: Nada mais sido deliberado, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente
ata, que após lida e aprovada, sem ressalvas, foi assinada digitalmente por todos os presentes. Belo
Horizonte/MG, 23 de abril de 2021. Marcello Santos Rachlyn - Presidente da Mesa e Camilo de Lelis
Maciel Silva - Secretário. SANSÃO HOLDING S/A – Acionista; Marcello Santos Rachlyn / Camilo
de Lelis Maciel Silva; *Documento assinado digitalmente através de certificado digital e-CPF, pelos
Srs. Camilo de Lelis Maciel Silva e Marcello Santos Rachlyn. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nº 8673635 em 15/07/2021 da Empresa TOXICOLOGIA PARDINI
LABORATORIOS S/A, Nire 31300124941 e protocolo 215187393 - 14/07/2021. Autenticação:C5BC7A7
F975ADFD658A586D1D9754F3921621C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

EDITAL
Ficam convocados proprietários ou seus representantes legais, para a Assembleia Geral Ordinária
da Associação do Residencial Eco Casa Branca, situado no Residencial Eco Casa Branca – Bairro Gran
Royalle Casa Branca, a realizar-se no dia 14 de Agosto de 2021, sábado, às 09 h em primeira chamada,
com 50% dos condôminos, ou às 09:30 hs em segunda chamada, com qualquer número de presentes,
para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
1) Convite para noras e genros;
2) Previsão Orçamentária;
3) Prestação de contas;
6) Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal.
Local: Área de Lazer da Associação.
Brumadinho, 16 de Junho de 2021.
Felipe Chaves Sampaio
Diretor-Presidente
OBSERVAÇÕES:
– A participação de cada associado é de extrema importância, sendo na Assembleia o momento
adequado para apresentação de ideias e sugestões para a melhoria de nosso residencial;
- É lícito aos associados serem representados na Assembleia por meio de procuração, observadas as
regras do Estatuto;
- A ausência do associado não o desobriga a cumprir as deliberações que ocorrerem na Assembleia;
- Só́ terão direito a voto os condôminos que estiverem adimplentes com o pagamento das taxas
associativas, conforme previsão expressa no Estatuto da Associação do Residencial Eco Casa Branca;
– Será obrigatória a utilização de máscaras de proteção por todos os presentes, sendo que todas as
medidas de distanciamento e de proteções necessárias, como fornecimento de álcool em gel, serão
adotadas pela Associação, visando à prevenção contra o COVID- 19.

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 083/2021. Processo SEI nº: 2300.01.0141273/202190. O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG torna
público que fará realizar, através da Comissão Permanente
de Licitação, às 14:00hs (quatorze horas) do dia 06/08/2021,
em seu edifício-sede, à Av. dos Andradas, 1.120, sala 1009,
nesta capital, TOMADA DE PREÇO Construção da Ponte sobre
o Ribeirão Extrema na Rodovia LMG-690, trecho Entrº BR040 - Porto Buriti - Dimensões: (31,00 x 10,00) m, de acordo
com edital e composições de custos unitários constantes
do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no
endereço acima citado e no site www.der.mg.gov.br, a partir
do dia 19/07/2021. A entrega dos envelopes de proposta e
documentação deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete
horas) do dia 05/08/2021 na forma prevista no Edital,
no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DER/MG. A
visita técnica ocorrerá nos dias 26/07/2021 e 27/07/2021,
mediante agendamento. Informações complementares
poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo site
acima mencionado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 221/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com
sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA
DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, no regime de empreitada por
preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, para contratação de serviços
na área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e
disponibilização de equipamentos necessários para execução de
Projeto de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico em Unidades
Educacionais, mediante as condições estabelecidas em Edital. Data
de Protocolo: até 13/ 08 / 2021 às 13h30. Data Abertura: 13 / 08 /
2021 às 14h00. Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone
(0**35) 3690-1812. Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site
www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de Licitação.
Varginha (M.G.), 14 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO - Prefeito Municipal

MÉLIUZ S.A.
CNPJ/ME n° 14.110.585/0001-07 - NIRE 3130011265-9
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de julho de 2021, às 21:00 horas, de modo exclusivamente
digital. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo único do Artigo 11 do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência
dos trabalhos o Sr. Ofli Campos Guimarães, Presidente, que indicou o Sr. Israel Fernandes Salmen, como
Secretário. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa do preço de emissão das ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada na República Federativa
do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e esforços de colocação no exterior , conforme os termos e condições
aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de julho de 2021
(“Oferta Restrita” e “RCA da Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, e a quantidade de Ações a serem emitidas, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, aprovada na RCA da Oferta Restrita, em
conformidade com o disposto no inciso I, do Artigo 172, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no parágrafo terceiro do artigo 6° do Estatuto Social, e com a concessão de direito de prioridade aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia
(“Acionistas”) para subscrição de até a totalidade das Ações objeto da Oferta Restrita, na proporção de
suas participações acionárias no capital social da Companhia, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta
Prioritária”); (iii) a verificação da subscrição das Ações no âmbito da Oferta Restrita e a homologação do
aumento de capital social da Companhia; e (iv) reiterar a autorização conferida à Diretoria da Companhia
no âmbito da RCA da Oferta Restrita para adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários
à implementação da Oferta Restrita, bem como a ratificação dos atos já praticados até a presente data.
5. Deliberações: Instalada a reunião e após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os conselheiros
presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
5.1. A fixação do preço de emissão de R$57,00 (cinquenta e sete reais) por Ação (“Preço por Ação”).
O preço por Ação (“Preço por Ação”) foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções
de investimento realizado exclusivamente junto a investidores profissionais, conforme definidos no artigo
11 da Resolução da CVM n° 30, de 11 de maio de 2021, no Brasil, (“Investidores Institucionais Locais”)
pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder” ou “BTG Pactual”), Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú
BBA”), do Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley”) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA e o
Morgan Stanley, “Coordenadores da Oferta”), e, no exterior, junto a investidores estrangeiros (“Investidores Estrangeiros”, e em conjunto com Investidores Institucionais Locais, “Investidores Profissionais”),
pelo BTG US Capital LLC, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., pelo Morgan Stanley & Co, LLC. e pelo
UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”). A escolha do critério de fixação do Preço por Ação foi justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1°, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem distribuídas foi aferido tendo
como parâmetro: (a) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa
e Balcão; e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume
e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profissionais (“Procedimento de Bookbuilding”), não
promovendo, portanto, diluição injustificada dos acionistas da Companhia. 5.2. O aumento do capital social da Companhia, aprovado dentro do limite do seu capital autorizado, que passará dos então
R$344.677.510,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e dez
reais), representado por 126.433.000 (cento e vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para os R$772.177.510,00 (setecentos e setenta
e dois milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e dez reais), mediante a emissão para subscrição
pública de 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$57,00 (cinquenta e sete reais) por ação equivalente ao Preço
por Ação deliberado nos termos do item 5.1 acima, totalizando o aumento de R$427.500.000,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), passando o número de ações da Companhia para
133.933.000 (cento e trinta e três milhões, novecentas e trinta e três) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, com a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na
subscrição das ações objeto da Oferta Restrita, aprovada na RCA da Oferta Restrita, em conformidade
com o disposto no inciso I do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e no parágrafo terceiro do artigo 6° do Estatuto Social, e com concessão aos Acionistas do direito à Oferta Prioritária, nos termos da
Instrução CVM 476. As Ações farão jus ao recebimento, de forma integral, de dividendos e juros sobre
capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data e a todos os demais direitos
e benefícios que vierem a ser conferidos às demais ações ordinárias, conforme o caso, de emissão da
Companhia a partir de então, em igualdade de condições, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do
Estatuto Social e do Regulamento do Novo Mercado. As Ações serão subscritas e integralizadas à vista,
em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis. 5.3. A verificação da subscrição de
7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, e, consequentemente a homologação do aumento do capital social aprovado conforme item
5.2 acima, no montante de R$427.500.000,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões e quinhentos mil reais).
O Conselho de Administração deverá submeter, oportunamente, à Assembleia Geral da Companhia a
proposta de alteração do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital social. 5.4. A reiteração da autorização conferida à Diretoria da Companhia no âmbito da RCA da Oferta Restrita para adotar todas as
providências e praticar todos os atos necessários à implementação da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os contratos, comunicações, notificações, certificados e demais documentos
necessários ou apropriados à realização da Oferta, bem como ratificar todos os atos já praticados pela
Diretoria da Companhia com vistas à realização da Oferta Restrita. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ofli Campos Guimarães - Presidente; e Israel Fernandes Salmen - Secretário. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Bruno Chamas Alves, Bernardo Francisco Pereira Gomes,
André Amaral Ribeiro e Bruno Fernandes Waga. Confere com a original lavrada em livro próprio. Belo
Horizonte, 15 de julho de 2021. Ofli Campos Guimarães - Presidente; Israel Fernandes Salmen - Secretário.
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