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PublICações de TerCeIros 
e edITaIs de ComarCas  
Particulares e 
Pessoas Físicas

CESAmA – ComPANHiA DE SANEAmENTo muNiCiPAL
- Juiz de Fora/mG - aVIso de lICITaçÃo – Concorrência nº 
002/17 - obJeTo: Contratação de empresa para fornecimento de 
equipamento e mão-de-obra para atendimento às necessidades da 
Cesama para os serviços de manutenção em pavimentos (CbuQ) 
concreto betuminoso usinado a quente, compreendendo preparo da 
base, transporte, espalhamento e aplicação, no âmbito do município 
de Juiz de Fora . data de abertura dos envelopes: 21 / 02 / 2018 às 
09:00 horas . local sede da Cesama à av . barão do rio branco, nº 
1843, 10º andar, Centro, Juiz de Fora / mG . o edital encontra-se dis-
ponível para download no site da Cesama, www .cesama .com .br e 
também poderá ser retirado gratuitamente, mediante apresentação de 
dispositivo para cópia, no departamento de licitações e assessoria de 
Contratos, na sede da Cesama . Para informações: Telefones (32) 
3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201 ou e-mail licita@cesama .com .br . Juiz 
de Fora, 18 de janeiro de 2018 . Nelson luiz rezende de barros – Pre-
sidente da Comissão de licitações da Cesama em exercício .

4 cm -18 1052001 - 1
ComPANHiA SÃo JoANENSE DE PArTiCiPAÇÕES

CNPJ 27 .272 .327/0001-79
NIre 31300016587

ata da assembleia Geral ordinária e extraordinária 
realizada em 28 de abril de 2017 .

data, horário e local: aos 28 de abril de 2017, às 08:00hs, na sede da 
Companhia, localizada na cidade de são João del rei/mG, à rua Frei 
Cândido, nº 289, bairro Fábricas, CeP 36 .301-196 .

documentos à disposição da assembleia:o relatório da administração 
e as demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2016, 
publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 15 de 
março de 2017, caderno 2, página 2; e no jornal Hoje em dia, no dia 17 
de março de 2017 caderno editais, página 16 .

aviso aos acionistas: dispensada a publicação do aviso aos acionistas, 
na forma do artigo 133, § 5º, da lei 6 .404/76) .

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do 
estado de minas Gerais, nos dias 07, 08 e 11 de abril de 2017, caderno 
2, páginas 1, 2, e 2; e no jornal Hoje em dia, nos dias 10, 11 e 12 de 
abril de 2017, caderno editais páginas 13, 15, e 15,

Presença: acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capi-
tal com direito a voto, conforme assinaturas no livro de Presença de 
acionistas .

mesa: Presidente: sr . Pedro Paulo Fernandes Couto; secretário: sra . 
Clarete aparecida de Castro Januzzi .

ordem do dia: examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes 
matérias:

em assembleia Geral ordinária: (i) o relatório da administração e as 
demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2016; (ii) a destinação do resultado do exercício social de 2016; 
(iii) eleição dos membros da diretoria; e (iv) a remuneração dos mem-
bros da diretoria; e

em assembleia Geral extraordinária: (v) o grupamento de ações de 
emissão da Companhia; e (vi) autorização à Companhia para a aquisi-
ção de suas próprias ações .

deliberaçõestomadas pela unanimidade dos acionistas presentes: Cum-
pridas todas as formalidades previstas em lei e no estatuto social da 
Companhia, a presente assembleia foi regularmente instalada e os acio-
nistas presentes, após debates e discussões, aprovaram, sem ressalvas, 
emendas, objeções e/ou alterações, as seguintes matérias:

(i) a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
§ 1º, da lei 6 .404/76;

(ii) o relatório da administração e as demonstrações Financeiras rela-
tivas ao exercício social encerrado em 31/12/2016;

(iii) a destinação lucro líquido do exercício social de 31/12/2016, no 
montante total de r$ 10 .717 .490 .38 (dez milhões, setecentos e dezes-
sete mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos), obtido 
exclusivamente por equivalência patrimonial, à reserva de lucros a 
realizar, nos termos do artigo 197, da lei 6 .404/76;

(iv) a não distribuição de dividendos aos acionistas, nos termos do 
artigo 202, § 3º, da lei 6 .404/76;

(v) a reeleição dos membros da diretoria da Companhia: (a) Pedro Paulo 
Fernandes Couto, brasileiro, casado, industrial, domiciliado no rio de 
Janeiro/rJ, na rua Visconde de Itaúna, nº 265, bairro Jardim botâ-
nico, CeP 22 .460-140, portador da Cédula de Identidade nº 1 .291 .766, 
expedida pelo IFP/rJ, e do CPF nº 006 .374 .837-15, que ocupará o 
cargo de diretor Presidente; (b) luciana Fernandes Couto, brasileira, 
casada, bióloga, domiciliada no rio de Janeiro/rJ, na rua secopã, nº 
852, bloco 2, apto . 205, bairro lagoa, CeP 22 .470-180, portadora da 
Cédula de Identidade nº 04 .442 .004-0, expedida pelo IFP/rJ, e do CPF 
nº 751 .761 .147-04, que ocupará o cargo de diretora Vice-Presidente; e 
(c) Iracema etz Fernandes Couto, brasileira, casada, psicóloga, domici-
liada no rio de Janeiro/rJ, na rua Visconde de Itaúna, nº 265, bairro 

Jardim botânico, CeP 22 .460-140, portadora da Cédula de Identidade 
nº 1 .219 .566-5, expedida pelo IFP/rJ, e do CPF nº 465 .740 .777-53, 
que ocupará o cargo de diretora administrativa-Financeira, todos com 
mandato até 30 de junho de 2020;

(vi) a remuneração anual e global da diretoria, no valor de r$ 
900 .000,00 (novecentos mil reais), cuja forma de pagamento e distri-
buição entre os Diretores será definida pelo acionista controlador;

(vii) a diretoria foi autorizada a adquirir até 30% (trinta por cento) das 
ações de sua emissão para permanência em tesouraria ou cancelamento, 
podendo livremente negociar termos, cláusulas e condições com os 
alienantes, tendo sido também autorizada a empregar quaisquer saldos 
de lucros ou reservas na aquisição de ações de sua emissão .

(viii) a não apreciação da proposta para o grupamento de ações de emis-
são da Companhia .

encerramento e leitura da ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os traba-
lhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata . reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes 
assinada. São João Del Rei/MG, 28 de abril de 2017. Certifico que a 
presente Ata é cópia fiel da original.

mesa:assinaturas: Presidente: Pedro Paulo Fernandes Couto - CPF: 
006 .374 .837-15
secretária: Clarete aparecida de Castro Jannuzzi - CPF: 
772 .976 .016-91
aCIoNIsTas PreseNTes :Pedro Paulo Fernandes Couto - CPF: 
006 .374 .837-15
eduardo machado etz - CPF: 977 .499 .587-20 .

registrada na Junta Comercial de minas Gerais sob o nº 6449181 em 
16/01/2018, protocolo nº 180497782 - 10/01/2018, autenticada digi-
talmente e assinada em 17/01/2018 por Marinely de Paula Bonfim - 
secretária Geral .

25 cm -17 1051418 - 1
CoNDomÍNio Do EDiFÍCio SANTA mAriA

– Convocação . o Condomínio do ed . sta . maria situado na rua da 
bahia, 1010, Centro-bH Convoca os srs Condôminos para a assem-
bléia Geral ordinária, a se realizar no salão de Festas, no dia 30/01/18, 
às 19:30h em primeira convocação, com 50% +1 de todo condominial 
ou às 20:00h, com qualquer n° presentes . Pauta: -Prestação de contas 
do ano 2017; eleição do sindico e do Conselho Fiscal, .os Condômi-
nos poderão ser representados legalmente, por procurador, desde que 
não seja o sindico, qualquer inquilino ou membro do conselho fiscal e 
belo Horizonte, 16 de janeiro de 2018 . raquel aparecida ondina silva 
– síndica .

3 cm -18 1052100 - 1
CoNSELHo rEGioNAL DoS rEPrESENTANTES 

ComErCiAiS No ESTADo DE miNAS GErAiS - CorE-mG

aVIso de eleIçÃo – CoNVoCaçÃo
(sIrCom convoca para eleição Core/mG)

sindicato dos representantes Comerciais no estado de minas Gerais 
(sIrCom) – CNPJ 17 .212 .085/0001-74 - rua bernardo Guimarães . 
2004 – bairro de lourdes – belo Horizonte – minas Gerais . será reali-
zada eleição no dia 03 (três) de julho de 2018, na sede desta entidade, 
para composição dos 09 (nove) membros do CoNselHo reGIoNal 
dos rePreseNTaNTes ComerCIaIs No esTado de mINas 
GeraIs – Core-mG, devendo o registro das chapas ser apresen-
tado na secretaria do sindicato, no horário de 08:30 (oito horas e trinta 
minutos) às 12:30 (doze horas e trinta minutos) e de 13:30 (treze horas 
e trinta minutos) às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), no perí-
odo de 10 (dez) dias a contar da publicação do edital e deste aviso . o 
edital de convocação da eleição encontra-se disponibilizado nos sites 
do sIrCom e do Core/mG (www .sircom .org .br e www .coremg .org .
br), bem como afixado na sede desta Entidade e nas sedes das Delega-
cias regionais do Core-mG . belo Horizonte, 23 de janeiro de 2018 . 
Álvaro alves Nunes Fernandes – Presidente .

5 cm -17 1051939 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE CENTro LESTE – CiSCEL

reTIFICaçÃo 1 - CredeNCIameNTo Nº 013/2017 para CoN-
TraTaçÃode Pessoas JurÍdICas PresTadores deCoN-
sulTas esPeCIalIZadas, eXames de alTa e mÉdIa 
ComPleXIdade Para FINs de dIaGNÓsTICos e ProCe-
dImeNTos CIrÚrGICos, Com aTeNdImeNTo aos muNICÍ-
PIos CoNsorCIados . o CIsCel, através da CPl, no uso de suas 
atribuições legais e com o intuito de ampliar o número de interessados 
a participar do credenciamento, ProrroGa para mais 15 dias con-
tados a partir de 20/01/2018 a entrega dos envelopes . Itabira, 18 de 
janeiro de 2018 . Édila madureira Fernandes - Presidente da CPl .

3 cm -18 1052222 - 1
CoNSÓrCio PÚBLiCo PArA o DESENVoLVimENTo 

Do ALTo PArAoPEBA – CoDAP –
CoNTraTo de raTeIo Nº 003/2018 - Contrato de rateio que entre 
si fazem, de um lado o Consórcio Público para o desenvolvimento do 
alto Paraopeba – CodaP e de outro lado, como CoNsorCIado, o 
muNICÍPIo de brumadINHo que objetiva o rateio das despesas 
de manutenção e custeio do CodaP para o exercício de 2018, nos ter-
mos do art . 8º da lei 11 .107/05, do decreto 6 .017/07 e da lei muni-
cipal nº 1709 de 03/06/2009, para fazer face às despesas constantes do 
orçamento aprovado na 71ª assembleia Geral do CodaP . Contribui-
ção de r$ 162 .000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), com vigência 
até o dia 31 de dezembro de 2018 .

3 cm -18 1052284 - 1

32 cm -18 1052227 - 1

OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ n.º 09.149.503/0001-06 - NIRE 31.300.093.107

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 20 dias do mês de dezembro de 
 (“Compa-

nhia
2. CONVOCA-

ÇÃO E PRESENÇA. 

3. MESA. Presi-
José Carlos Reis de Magalhães Neto

Alexandre Tadao Amoroso Suguita. 4. ORDEM DO DIA. -
-

(i) 

(“Omega E&I 2

-
FIP Lambda3

DEV FIP III
Vendedores”) (“Contrato”); (ii) 

-

-

JU-
CEMG
“AGE 06.07.2017” e o os “Bônus de Subscrição”); e (iii)

5. DELIBERAÇÕES. -
-

5.1 

-
-

-
-

Ope-
ração -

-
Lei das S.A.

o n.º 6292729 (“AGE 12.05.2017 -

-

-
Documen-

to 1. 5.2

passa dos atuais

para -

-
-

-

-

Bônus de Subscrição”), 

-
-

Documento 2 e Documento 3 -

-

-
-

-
-
-

-
-
-

Créditos

-

-

-
-
-

-

-

-
5.3. 

-

6. ENCERRAMENTO

de 2017. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto - ; 
Alexandre Tadao Amoroso Suguita - -

Alexandre Tadao Amoroso Suguita 
- Antonio Augusto Torres de Bastos Filho - Eduardo de Toledo 
Gustavo Barros Mattos - Gustavo Rocha Gattass - José Carlos 
Reis de Magalhães Neto - Kristian Schneider Huber. JUCEMG 

-

14 cm -18 1052053 - 1

INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A.
CNPJ  nº 18.891.036/0001-78 - NIRC 31300038122 de 24.11.76

Capital Autorizado ............................................... R$182.761.000,00
Capital Subscrito/Integralizado ........................... R$115.740.637,00

198ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE INONIBRÁS

INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS
S.A., REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quinze
horas, na sede social da INONIBRÁS INOCULANTES E FERRO
LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A., na Avenida Kenzo Miyawaki nº
820 - Distrito Industrial de Pirapora/MG, reuniu-se o Conselho de
Administração da empresa, estando presentes os conselheiros,
Senhores Kazuo Hayashi e Junzo Katayama. Na forma estatutária,
assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Junzo Katayama, em
substituição ao Presidente do Conselho, Sr. Shigeji Miyawaki,
conforme previsto no art. 24 do Estatuto Social, o qual convidou a
mim, Wilson Oliveira, para secretário. Pelo Presidente, foi dado
início aos trabalhos, anunciando que a reunião tinha por finalidade
deliberar sobre a eleição, para o cargo de Diretor Industrial, o Sr.
Jose Maria dos Santos, brasileiro, casado, industriário, portador da
Cédula de Identidade RG. nº MG-2.121.243 - SSP/MG e CPF nº
311.786.266-87, residente e domiciliado à Rua José Jorge Hatem,
486 - Bairro Santos Dumont, em Pirapora/MG - CEP 39270-000;
para o cargo de Diretor Administrativo, o Sr. Wilson Oliveira,
brasileiro, casado, industriário, portador da Cédula de Identidade
RG nº MG-3.400.114 - SSP/MG e CPF nº 234.116.786-15, residente
e domiciliado à Rua Arnaldo Gonzaga, 281 - Bairro Nova Pirapora,

em Pirapora/MG - CEP 39270-000.  Informou em seguida, que era
necessário alterar o cargo do atual Diretor Industrial, o Sr. Kazuo
Hayashi, para Diretor Presidente e o Sr. Masaaki Nakamura que
ocupava o cargo de Diretor Presidente, deixa o referido cargo.
Submetida a matéria à apreciação e votação, foi aprovada por
unanimidade. Consequentemente, a composição da Diretoria
Executiva, para gerir os destinos da sociedade até 30/04/2018, passa
a ser composta da seguinte forma: Diretor Presidente, o Sr. Kazuo
Hayashi, japonês, casado, industriário, portador da Cédula de
Identidade de Estrangeiro RNE nº V134944-L/DPF e CPF nº
185.128.168-13, residente e domiciliado à Rua Santa Efigênia, 388
- Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Pirapora/MG - CEP 39270-
000; Diretor Industrial, o Sr. Jose Maria dos Santos, acima
qualificado; Diretor Administrativo, o Sr. Wilson Oliveira, acima
qualificado. Foi declarado pelos membros da Diretoria, que não
têm qualquer impedimento legal para o exercício da função, sob as
penas da lei.   E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente  deu
a palavra a quem quisesse  fazer uso da mesma e não havendo
qualquer manifestação, deu por encerrada a reunião, à vista do que
eu Wilson Oliveira, secretário, lavrei a presente ata que, lida e
achada conforme, vai por mim e pelos demais conselheiros
assinada. as) Junzo Katayama, por si e pelo Presidente do Conselho,
e Kazuo Hayashi, Conselheiro. A presente é transcrição fiel da ata
lavrada no livro nº 3 que está registrada na JUCEMG sob nº 06015979
em 27 de junho de 2003, eu Kazuo Hayashi, lavrei a presente Ata
da Reunião, lido conforme, vai por mim assinada. Pirapora, 20 de
Dezembro de 2017. Kazuo Hayashi - Diretor Presidente
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob
o n° 6437206 em 08/01/2018 da Empresa INONIBRAS
INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO-BRASILEIROS S.A, Nire
31300038122 e protocolo 180418998 - 04/01/2018. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral.

CoNSÓrCio PÚBLiCo PArA DESENVoLVimENTo 
Do ALTo PArAoPEBA - CoDAP -

torna público o edital do Pregão Presencial nº 016/2017 – Processo licita-
tório nº 023/2017 . objetivando o sistema registro de Preços, tipo menor 
preço por lote, para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para 
prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, 
executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem. O 
pregoeiro informa que este pregão será remarcado para o dia 01 de feve-
reiro de 2018 . os envelopes deverão ser entregues até às 09 horas e a ses-
são pública de pregão ocorrerá neste mesmo dia . maiores informações 
na sede do CodaP situada na Praça Nossa senhora do Carmo, nº 313, 
Centro, Conselheiro lafaiete/mG, pelo telefone (31)3721-1258 ou pelo 
e-mail: codap .licitacao@altoparaopeba .mg .gov .br .

3 cm -18 1052127 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE EDuCAÇÃo 
FÍSiCA DA SEXTA rEGiÃo

Homologação Processo licitatório Carta Convite nº 001/2018
o Presidente do CreF6/mG, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com lei 8 .666/93, homologa o processo licitatório 
nº 001/2018, na modalidade Convite, nos seguintes termos: objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento envelopes com serviço de 
impressão. Proponente Vencedora: Grafica e Editora Cesário LTDA - 
ME, Nome fantasia Gráfica Dede, CNPJ Nº 64.268.253/0001-23 Valor 
Total: r$13 .365,00 (treze mil trezentos e sessenta e cinto reais) . belo 
Horizonte/mG, 18/Janeiro/18 . Presidente - Claudio augusto boschi 
- CreF000003-G/mG .

3 cm -18 1052068 - 1


