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180 cm -18 809511 - 1

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A.
CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 - NIRE 31300039439
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores acionistas do Banco Mercantil de
Investimentos S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), a comparecerem à Assembleia
Geral Extraordinária, a se realizar no dia 04 de abril de 2016, às
15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, situada na Rua
Rio de Janeiro, nº 654, 5º andar, bairro Centro, CEP 30160-912,
QD FLGDGH GH %HOR +RUL]RQWH (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV D ¿P GH
deliberarem sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia:
(i) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, com
sua posterior consolidação, de forma a prever o novo capital social,
conforme homologado pela Assembleia Geral Extraordinária; (ii) a
aprovação da Proposta da Administração, incluindo seus anexos; e
(iii) a autorização para a administração da Companhia adotar todas
as providências e praticar todos os atos necessários à implementação
dos itens acima. Todos os documentos e informações pertinentes às
matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Geral
Extraordinária, incluindo esse Edital, a Proposta da Administração da
Companhia e aqueles exigidos pela Instrução CVM 481 encontramse à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no
site da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no site da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.
com.br). Para participação e deliberação na Assembleia Geral
Extraordinária, os acionistas deverão apresentar comprovante de
WLWXODULGDGHGDVDo}HVH[SHGLGRVSRULQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULD
ou por agente de custódia e documento de identidade, conforme o
FDVR L 3HVVRDV)tVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWR LL 
Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato
social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem
FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR GR V  UHSUHVHQWDQWH V 
legal(is); (iii) Fundos de Investimento: cópia autenticada do último
regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social
do seu administrador, além dos atos societários outorgando poderes
de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem
FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR GR V  UHSUHVHQWDQWH V 
OHJDO LV  $RV DFLRQLVWDV TXH VH ¿]HUHP UHSUHVHQWDU SRU PHLR GH
procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, seja depositado na
sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas da realização da Assembleia Geral
Extraordinária. Belo Horizonte, 17 de março de 2016. Maurício de
Faria Araújo - Presidente do Conselho de Administração.
13 cm -16 808503 - 1
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e
Emergência do Leste de Minas – CONSURGE, TORNA PÚBLICO,
que em razão de pedido de esclarecimento e impugnação ao edital do
processo licitatório nº 003/2016 – pregão presencial nº 001/2016, objetivado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, foi retirado do certame o item 136
- INCUBADORA NEONATAL PARA TRANSPORTE. Comissão Permanente de Licitação – Edifício sede do CONSURGE – Rua Pedro
Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes, Governador Valadares/MG, telefones: (33) 3203-8863, (33) 3203-8864, e-mail: licitacao@consurge.
saude.mg.gov.br
3 cm -17 809410 - 1
COSME VELHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 04.944.258/0001-05
NIRE 3130009531-2
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -1. DATA,
HORÁRIO E LOCAL: 07 de março de 2016, às 10h (dez horas), na sede
da sociedade, situada na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Paraíba,
1.000, 15º Andar, sala 1.517, CEP 30.130-141 Bairro Funcionários, em
Belo Horizonte/MG. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de
editais de convocação, ante o comparecimento de todos os acionistas,
cujas ações representam a totalidade do capital social da Companhia

(faculdade conferida pelo artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº. 6.404/76).
3. PRESENÇAS (quórum para deliberações): Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 4. MESA: Presidente: Roberto Mário Gonçalves Soares Filho;
Secretária: Maria Luíza de Mesquita Soares. 5. ORDEM DO DIA: 5.1.
Alteração de endereço da sede social da Companhia. 5.2. Proposta de
redução do capital social da Companhia. 5.3. Alteração dos Artigos 2º
e 5º do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Consolidação do Estatuto
Social. 6. DELIBERAÇÕES:6.1. Aprovada a alteração do endereço da
sede social da Companhia para a Rua Paraíba, nº 1.000, 15º Andar, sala
1.517, CEP 30.130-141, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG.
6.2. Aprovada a proposta de redução do capital social da Companhia,
com fulcro no art. 173 da Lei nº 6.404/1976, em vista de seu excessivo
valor face ao objetivo social da Companhia, dos atuais R$3.000.000,00
(três milhões de reais), para R$2.951.200,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil e duzentos reais), mediante o resgate, para
imediato cancelamento, de 48.800 (quarenta e oito mil e oitocentas)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de propriedade da
acionista Maria Luíza de Mesquita Soares, e correspondente restituição
do valor de capital investido, no montante de R$48.800,00 (quarenta
e oito mil e oitocentos reais), a serem pagos mediante a transmissão
da propriedade de imóvel da Companhia, situado em Belo Horizonte/
MG, constituído pelo apartamento de nº. 1101 do edifício “Boulevard
Saint’ Germain”, situado na Rua Elza Brandão Rodarte, nº 203, Bairro
Belvedere, com área privativa total real de 366,08m² e uma fração ideal
respectiva de 0,04018 do terreno formado pelos lotes n°. 17, 18, 19 e
20 da quadra n°. 65 do Bairro Belvedere, tudo em conformidade com a
matrícula de nº 57.071 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis
de Belo Horizonte. 6.2.1. Os demais acionistas da Companhia renunciam neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu direito de
participar em igualdade de condições na operação de resgate de ações
ora realizada. 6.2.2. Os acionistas autorizam a Administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias ao aperfeiçoamento
da operação de resgate descrita acima. 6.3. Em razão das alterações
aprovadas acima, foi aprovada a nova redação do Artigo 2º e do Artigo
5º do Estatuto Social, que passará a viger da seguinte forma: “Artigo
2°– A Companhia terá sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado
Minas Gerais, à Rua Paraíba, n° 1.000, 15º Andar, sala 1.517, Bairro
Funcionários, CEP 30.130-141, e poderá abrir, manter e fechar filiais,
agências, sucursais e escritórios em qualquer localidade do País ou do
exterior, por deliberação da Diretoria.” “Artigo 5°– O capital social da
Companhia é de R$2.951.200,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta
e um mil e duzentos reais), divididos em 2.951.200 (duas milhões,
novecentas e cinquenta e uma mil e duzentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”6.4. Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações estatutárias
supra, cujo inteiro teor integra a presente ata, na forma de seu ANEXO
I. 7.APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que após
lida e aprovada, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos acionistas presentes.
13 cm -17 809425 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS
E ESGOTOS DE JOÃO MONLEVADE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2016
ATO DE RATIFICAÇÃO
O Diretor do DAE, Cleres Roberto de Souza, no uso de suas atribuições RATIFICA na forma do artigo 26 da Lei Federal n° 8666/93, a
Dispensa de Licitação n° 01/2016 referente ao Processo Licitatório n°
010/2016 cujo objeto é a contratação direta por dispensa de licitação de
entidade sem fins lucrativos, para prestar serviços técnicos especializados de organização e aplicação de provas do Concurso Público para
provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do DAE, através
da empresa “Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP”,
CNPJ: 18.720.938/0001-41, em atendimento à Divisão Administrativa.
Valor da Contratação: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Dotação
orçamentária: 03.01.02.17.122.1701.2112 – 3.3.90.39.00 – Ficha 643
João Monlevade, 16 de Março de 2016
Cleres Roberto de Souza
Diretor do DAE
4 cm -17 809397 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO-UBERLÂNDIA/MG
AV I S O
E D I TALD E LI C I TAÇ Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2016 – TOMADA DE PREÇO
“MENOR PREÇO ITEM”
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 030/2016, na modalidade “Tomada
de Preços” do tipo “Menor Preço Item”, dia 08 de abril de 2016, às
14:00 horas, no Auditório do DMAE, à rua Martinésia nº 245, Centro, Uberlândia – MG. O Processo Licitatório visa a contratação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, ou

equiparadas, para aquisição de materiais a serem utilizados nos laboratórios do LQA e ETE Uberabinha, em atendimento à Diretoria Técnica,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores, as condições do Edital e demais legislações pertinentes.O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento
de R$ 0,18 (dezoito centavos) a folha no horário 09:00 às 16:00 horas
de segunda à sexta-feira na Diretoria de Suprimentos ou via internet
pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br. Uberlândia (MG), 17
de março de 2016. Orlando de Resende Diretor Geral do DMAE
5 cm -18 809662 - 1
ESURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
OBRAS E URBANIZAÇÃO - ESURB
Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de preços 005/2016

tendo por objeto a Aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar, mediante as condições estabelecidas em Edital. Data da sessão:
dia 07/04/2016, às 8:30h. Aquisição de Edital: edital@fhomuv.com.br.
Informações: (035) 3690-1008 / 1006 / 1011 / 1009 / 1010.

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização,
com endereço na Av. Norival Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna público que fará licitação
na modalidade Pregão Presencial Registro de preços nº 005/2016 cujo
OBJETO é a Contratação de Empresa para futura e eventual prestação de serviços com máquinas e caminhões (caminhão pipa, rolo compactador vibratório, caminhão basculante capacidade mínima 12m³
trucado, Vibroacabadora de pneus, Pneumático Compactador/Rolo
estrada, caminhão espargidor), para serviços de recapeamento asfáltica
em diversas ruas de Montes Claros/MG. Será por conta da contratada o
fornecimento de combustível, manutenção mecânica, alimentação, alojamento, transporte, EPI´S, motorista e operador. A Data do Credenciamento, entrega das propostas de preço e documentação será no dia
05/04/2016 a partir das 8:30 horas. O edital na íntegra encontra-se à disposição na sede da ESURB e no site www.montesclaros.mg.gov.br.
Montes Claros/MG, 16 de março de 2016
Sarah Capuchinho
Pregoeira
5 cm -16 808388 - 1

MINAS GERAIS

FÁBRICA MINEIRA DE ELETRODOS
E SOLDAS DENVER S.A.
CNPJ 22.671.564/0001-99 – NIRE 313.0001661.7
Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da Fábrica Mineira de Eletrodos e
Soldas Denver S.A. para assembléia geral ordinária a se realizar em
18 de abril de 2016, às 14 horas, em sua sede social, à Av. Magalhães Pinto nº 3.433, Montes Claros, MG, para: a) tomar as contas
da Administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015, publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais e Gazeta Norte
Mineira, edições de 05 de março de 2016; b) dar destino ao resultado
líquido do referido exercício; c) Fixar honorários da Diretoria e do
Conselho Fiscal; d) eleger o Conselho Fiscal, se necessário; e) Avaliar
proposta de aumento de capital, com emissão e lançamento de novas
ações; f) outros assuntos de interesse da companhia. Montes Claros,
15 de março de 2.016
Carlos Alberto Sobral Ferreira - Diretor Presidente
4 cm -17 809035 - 1
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ.
Julgamento Proposta de Preço - Pregão Presencial 5.001/2016: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação diária no Estado de Minas Gerais,
em atendimento ao Artigo 21, inciso III da Lei 8.666/93. Vencedor: BH
Diagramação de Textos e Publicações Ltda, item 1, valor global R$
8.000,00. Luiz Antonio Pereira Marins, Pregoeiro - 17/03/2016.
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ/
MG. Aviso de Licitação. A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON
BARRETO DE ARAXÁ, torna público abertura Pregão Presencial
5.002/2016: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica, em atendimento às necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto. Abertura 06/04/2016 09:00hs. Edital
disponível: 23/03/2016. Informações: 34 3612-2110. Magali Cunha
Porfírio Borges, Presidente - 18/03/2016.
4 cm -17 809244 - 1
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA – FHOMUV
AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: Licitação nº 055/2016 – Pregão Presencial nº 054/2016 – do tipo”Menor
Preço”, tendo por objeto o Registro de Preços para a Aquisição de
Material de Consumo Médico Hospitalar, mediante as condições estabelecidas em Edital. Data da sessão: dia 06/04/2016, às 8:30h. Aquisição de Edital: edital@fhomuv.com.br. Informações: (035) 36901008/1006/1011/1009/1010.
AVISO DE LICITAÇÃO – Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, torna público a abertura do procedimento: Licitação
nº 056/2016 – Pregão Presencial nº 055/2016 – do tipo”Menor Preço”,

4 cm -18 809640 - 1
A INAZ do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda-EPP, organizadora do Concurso da Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni-MG
torna pública a retificação nº 02 do referido edital. Retifica os itens 10.1
e 11.1. Esta retificação encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.paconcursos.com.br.
1 cm -17 809155 - 1
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